
 

 

ОБЩИН А ЕЛ ХОВО  

 

гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; 
 e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org;  www.elhovobg.org 

 
Изх.№ И-01-7/10.02.2017 г. 
 
ДО 
НАЦИОНАЛНИТЕ И 
ОБЩИНСКИ РЪКОВОДСТВА НА: 
 
ПП ГЕРБ 
1414гр.София, 
пл. България №1, НДК, Административна сграда, ет. 17  
e_mail: paunov@gerb.bg 

Коалиция „БСП лява България”   
гр. София, 
район Възраждане, ул. Позитано № 20, п.к. 382  
e_mail: bsp@bsp.bg 

ПП ДПС 
гр. София, 
бул. Ал. Стамболийски № 45А, 
e_mail: karadayi@dps.bg 

Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” 
гр. София, 
ул. Г. Бенковски № 7, 
e_mail: ekipbggrajdani@gmail.com                                                          
Коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ И ВМРО” 
гр. София, 
ул. Васил Левски № 94, 
e_mail: nfsb@skt.bg и  presscenter@nfsb.bg 

гр. София, 
ул. Пиротска № 5, 
e_mail: vmro.@vmro.bg 

Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА” 
гр. София, 
район Лозенец, бул. Черни връх № 25А, ет. 1 
e_mail: dessislava_balabanova@yahoo.com 

ПП  АТАКА 
гр. София, 
ул. Врабча № 1, ет. 1 
e_mail: centrala@ataka.bg 

Коалиция АБВ 
гр. София, 
ул.Врабча № 23, ет.2 
e_mail:abv.org.ko@gmail.com 

 



 
       

     
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
                                       

На основание чл.91, ал.1 и 2 от Изборния кодекс  и Решение № 4182-
НС от 01.02.2017 г. на ЦИК, Ви каня  на 15.02.2017 г. /сряда/от 13.00 часа 
в малката зала на община Елхово /ул.”Търговска” №13/, за участие в 
консултации за определяне  състава на СИК   във връзка с  насрочените за 
26.03.2017 г.   избори за Народно събрание. 

При провеждане  на консултациите  следва да   представите  
следните  документи: 

а) 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 24 януари 2017 г., или 
копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 
43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, 
представляващи партията или коалицията; 

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се 
представя пълномощно, подписано от представляващия/ите 
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 от ИК или 
когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с 
решение на РИК. 

Изискуемите документи  остават като неразделна част от протокола 
за проведените консултации и се изпращат  заедно с предложението на 
кмета на общината в Районната избирателна комисия. 
 
С уважение, 
 
ПЕТЪР КИРОВ /П/ 
 
Кмет на община Елхово 


