
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – С И Т О В О 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Общинското ръководство на 

ПП „ГЕРБ” 

Чрез  

  

До 

Общинското ръководство на 

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ” 

Чрез  

  

До 

Общинското ръководство на 

ПП „ДПС” 

 

Чрез  

  

До 

Общинското ръководство на 

„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” 

Чрез  

  

До 

Общинското ръководство на 

ПП „АТАКА” 

Чрез  

 

 До 

Общинското ръководство на 

ПП „НДСВ” 

Чрез  

 

  

 

Относно: консултация за състава на СИК за 

произвеждане на избори за народни представители 

на 12 май 2013г. 

  

Дата: 09. 04. 2013г., 10.00ч. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА, 
  

 

На основание Указ №57 на Президента на Република България, 

обнародван на 13.03.2013г. и чл. 34 ал.2 от Изборен кодекс,  на 09.04.2013г.  от 

10.00ч. в Заседателната зала на Община Ситово ще се проведе консултация за 

състава на СИК за произвеждане на избори за народни представители на 12 

май 2013г. 

Моля да имате предвид, че  при провеждане на консултацията при кмета на 

общината, парламентарно представени партии и коалиции и партията, която 

има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена 

представят: 

а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа 

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

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

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

партията издадено не по-рано от 13.03.2013г. или заверено от представителя на 

коалицията от партии, копие от решение за образуване на коалицията от партии, с 

което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия 

или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите 

документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите 

и коалициите  при консултациите лица; 

в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната 

партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в 

консултациите участват упълномощени лица. 

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в 

случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната 

избирателна комисия. 

Консултацията ще протече при спазване на разпоредбите на  Изборния кодекс 

и решенията на ЦИК и РИК Силистра. 

        Лице за контакт  в Община Ситово – Андриан Андреев - Секретар на 

Община Ситово - мобилен телефон 0888 997 130  

         Настоящото уведомление да се разпрати на горепосочените лица, както и 

да се постави на таблото за съобщения в Община Ситово и да се публикува в 

интернет страницата на Община Ситово.    

 
                                                                                                                           

                             

                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО: (П) 

                   /инж. Н.НЕДЕЛЧЕВ/  


