
 

 

 

 

Изх. № 94-00-65/22.10.2019 г. 

 ДО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА 

ПП ГЕРБ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА 

КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" – ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  - ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА 

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА 

ПП „ВОЛЯ“ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ: 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА 

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ 

 

 

П О К А Н А 

за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК за изборите за 

общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.  

       

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание Решение №218-МИ/16.10.2019 г. на ОИК – Червен бряг, отправям 

настоящата покана към представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 

44-то Народно събрание, както и към представителите на партии и коалиции, които имат избрани 

с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са 

парламентарно представени за участие в консултации за определяне на състава на ПСИК на 



23.10.2019 г. (сряда) от  10.00 часа. Консултациите ще се проведат в Ритуалната зала на гр. 

Червен бряг. 

Поканените партии и коалиции да подготвят и представят необходимите документи, 

съгласно  Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, както следва: 

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: 

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; 

- имената 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 10.07.2019 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 ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, 

посочени в буква „а“. 

*ОИК – Червен бряг със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК 

съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на 

местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на 

територията на общината. 
 

С уважение, (П) 

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА 

ВрИД Кмет на Община Червен бряг, 

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

 


