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До местните ръководства на  

 

ПП „ГЕРБ” 

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” 

ПП „ДПС” 

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” 

ПП „ВОЛЯ” 

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” (РБ) 

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” (ББЦ) 

 

 

П О К А Н А 

 

 

 ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състав на подвижната 

секционна избирателна комисии (ПСИК) на територията на Община Ситово за 

произвеждане на  Избори за членове на Европейския парламент от Република 

България  на 26.05.2019г. на основание Решение № 96-ЕП от 8 април 2019г. на ЦИК 

относно: условията и реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна 

кутия в избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 

2019г., Решение № 150-ЕП от 11 април 2019г. на ЦИК. 

 

 

 

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

       С настоящето, Ви уведомяваме и каним на консултации за определяне състава на 

ПСИК на територията на Община Ситово по чл.92 от Изборния кодекс, които ще се 

проведат на 10.05.2019г. (петък) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет 

на Община Ситово. 

 

Съгласно чл.91 ал.4 и ал.5 от ИК при консултациите, партиите и коалициите трябва да 

представят: 

- Писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа имената на 

предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, 

образование, специалност, и партията и коалицията, която ги предлага; 

- Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата 

на насрочване на изборите издадено не по-рано от 19.03.2019 г. или копие от 
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решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията 

на лицата, представляващи партията или коалицията; 

- Пълномощно или заверено копие от такова пълномощно от лицата, 

представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват 

упълномощени лица; 

- Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на 

резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, 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. 

 

 Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна 

част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на общината 

до РИК - гр.Силистра. 

 Настоящото уведомление е обявено на информационното табло на Община Ситово и 

е публикувано на официалната интернет страница www.sitovo.bg в рубрика Избори за 

Европейския парламент на 26 май 2019. 

 

       Сезгин Алиибрям : ( П ) 

           / Кмет на Община Ситово/ 

 

Уведомлението е връчено на: 

 

   Представител – име, фамилия  Дата        Подпис  

 

ПП „ГЕРБ”  ……………………………………...…………   ………………   …………………. 

КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”……………………………….  ……………….   …………………. 

ПП „ДПС” ………………………………………………….  ………………..  ………………….. 

КП „Обединени Патриоти” ………………………………  ……………….  ………………….. 

ПП „ВОЛЯ” ……………………………………………….    ………………  …………………. 

КП „Реформаторски Блок” ……………………………...   ………………  ………………….. 

КП „България без цензура,  ……………………………    ………………..     … …………….. 

ВМРО-БНД, 

 Земеделски народен съюз, 

 Движение Гергьовден”  

http://www.sitovo.bg/
https://www.cik.bg/bg/ep2019
https://www.cik.bg/bg/ep2019

