
1 

 e-mail:  obshtina_alfatar@abv.bg;     www.alfatar.egov.bg 

 
 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР – Г-ЖА ЯНКА ГОСПОДИНОВА на 

основание чл.91, ал. 3 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2014 г.), във връзка с §2 от 

Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, 

Решение №3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум, 

насрочени на 6 ноември 2016 г. и Решение №30-ПВР-НР от 17.10.2016 г. на Районна 

избирателна комисия Силистра относно образуване на Подвижни СИК за област Силистра 

при повеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за национален 

референдум на 6 ноември 2016 г., кани местните ръководства на парламентарно 

представените партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на 

една Подвижна секционна избирателна комисия в Община Алфатар за произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум, 

насрочени на 6 ноември 2016 г. 

Консултацията е насрочена за 21.10.2016 г. от 14:00 часа (петък) в кабинета на 

кмета на Община Алфатар. 

При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии 

представят: 

1. писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа: 

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; 

- три имена и ЕГН на предложените лица; 

- длъжността в комисията, за която се предлагат; 

- образование, специалност; 

- телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице. 

2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на 

партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 г., или копие от решението за образуване на 

коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената 

на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията; 

3. когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя 

пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие 

от такова пълномощно; 

4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 

коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят 

предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния 

ден. Заместването се извършва с решение на РИК. 

С Решение №30-ПВР-НР от 17.10.2016 г. на РИК – Силистра приема ПСИК да се 

състои от 7 члена. 

При определяне състава на ПСИК ще се спазят Методическите указания на ЦИК 

(приложение към т.15 от Решение №3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г.) за определяне съставите 

на СИК на територията на изборния район и общините в него в изборите за президент и 

вицепрезидент и националния референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.  

 

МОЛЯ, БЪДЕТЕ ТОЧНИ!!! 

 

СТЕФКА ЖЕКОВА 

Секретар на община Алфатар 
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