
 

 

Изх. №94-00-2/15.04.2019 г. 

 ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА 

ПП ГЕРБ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА 

КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" – ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  - ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА 

КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО"– ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА 

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

СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА 

КОАЛИЦИЯ "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

П О К А Н А 

за провеждане на консултации за определяне на състава на секционните избирателни 

комисии (СИК) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26.05.2019 г. 

       

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 24 от 

22 март 2019 г.) за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република 

България е определена датата 26.05.2019 г. 

На основание чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96 от Изборния Кодекс /ИК/, във връзка с Решение 

№ 150-ЕП/11.04.2019 г. на ЦИК и Решение №6-ЕП/12.04.2019 г. на РИК – Плевен, отправям 

настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 

44-то Народно събрание, за участие в консултации за определяне на съставите на СИК на 

19.04.2019 г. (петък) от  09.30 часа. Консултациите ще се проведат в заседателната зала, в 

сградата на Община Червен бряг, ул. "Антим" № 1, ет.6. 

           Поканените партии и коалиции да подготвят и представят необходимите документи, 

съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 и ал.5 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП/11.04.2019 г. на 

ЦИК, съгласно приложенията, в excel формат, както следва: 

- писмено предложение за състав на СИК, 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 СИК лице. 

б)  заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на 

партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на 

коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената 

на лицата, представляващи партията или коалицията; 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, 

подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова 

пълномощно; 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 

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

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

Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в 

буква „а“. 

За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на 

участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени 

мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако 

такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите 

представители на партиите и коалициите. 

Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица. 

Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител 

на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на 

територията на съответната община. 

 Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато 

протоколът е подписан с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът. 

Приложение №1 и Приложение №2 в електронен вариант да се изпращат на адрес: 

cuig@chervenbryag.bg или да се предоставят заедно с предложенията на хартия в «Център за 

услуги и информация на гражданите», находящ се в сградата на Община Червен бряг до 

23.04.2019 г., включително. 

Настоящата покана да се публикува на интернет страницата на общината. 

Приложение: 

1. Приложение №1 – Предложение за състав на секционните избирателни комисии; 

2. Приложение №2 – Предложение на резервните членове, които да заместят 

предложените от съответна партия и коалиция лица; 

3. Копие на Решение №150-ЕП/11.04.2019  г.  на ЦИК; 

4. Приложение към Решение №6-ЕП/12.04.2019 г. на РИК – Плевен; 

С уважение, (П) 

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА 

ВрИД Кмет на Община Червен бряг, 

Определена със Заповед №РД-09-174/08.04.2019 г. 
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