
 

 

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К  -  ОБЛАСТ  ПЕРНИК 
 

 

 
      ДО РЪКОВОДСТВОТО 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/ 

                                                               
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                  /Политическа партия, Коалиция/ 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
 

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

     Във връзка с произвеждането на ИЗБОРИ ЗА  ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ  

на 26.05.2019год. и   на основание чл. 91 ал.1 и ал.2 от ИК 
 

В И    К А Н Я 

 

да вземете участие /като парламентарно представени партии и коалиции или,  като партии с 

представители в ЕП/  в консултации по определяне квотите на участие, длъжностите  и съставът 

на секционните избирателни комисии  /СИК/ на територията на Община Брезник . 

 Консултациите ще се проведат на 16.04.2019г. от 10,00 часа в заседателната зала на 

Община Брезник.  

При провеждане на консултациите на  срещата  упълномощените лица да представят: 

 

Коалициите и  партиите представят: 

 

1. Пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите 

коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица. 

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване 

на изборите /19.03.2019 год./  или решение за образуване на коалицията от партии, с което се 

удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на представляващите 

коалицията от партии лица;  

3. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което 

съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, 

образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага; 

4. Списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в 

случаите по чл. 91 ал.5 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна 

комисия. 

 При изготвянето на предложенията за състав  на СИК следва  да  се  имат  в 

предвид изискванията на ЦИК и чл. 95  и  96  от  ИК .  

 

 



 

 Съгласно календарен план на Общинската администрация за организационно-техническата 

подготовка на изборите за  Европейски парламент на  26.05.2019г.  и съгласно Хронограмата  на 

ЦИК, предложенията  за  поименен състав ,и непълнотите по  документите на предложените 

вече от вас членове за СИК ,  при спазване договорките за квоти и длъжности  от проведените 

консултации, следва да се отстранят своевременно и окончателното им предаване в 

общинската администрацияда стане до 17.00 ч на 22.04.2019г.  

В рамките на консултациите за  СИК ще се  преговаря и за  квотите  на ПСИК\ подвижна 

секционна  избирателна комисия/.  

   

 

 

 

 

Предложил:…………../И.Борисов/ 

           Секретар на  община    К М Е Т:……………………….. 

 

                                                                                                               /В.Узунов/ 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

 

Р А З П И С К А 

    

 
Долуподписаният/ата/_____________________________________________________________________________ 

                  /Име, презиме, фамилия/                                                                            
 

Удостоверявам, че съм получил /а/ писмо-покана за участие в политически консултации по определяне състава на  

СИК в Община Брезник, за 16.04.2019год.-10.00ч. в качеството си на представител на 

 

                                                                                                                                                                              .                                       

/Политическа партия, Коалиция/ 
 

___________2019г. 

      ПОДПИС:……………….. 

………………./часа/ 

гр.Брезник 

 

 

Поканата е  публикувана  на  сайта  на  Община Брезник :  www.breznik.info , и  е окачена  на  информационното 

табло  в сградата на общината  на ул. „Ел.Георгиева” №16 Брезник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ул.”Елена Георгиева “ № 16, тел.: 07751/24-34, факс: 38-45 

е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg ,  www.breznik.info                           
 

http://www.breznik.info/

