
 

     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-01-50/ 12.09.2019г. 
 
ДО 
НАЦИОНАЛНИТЕ И 
ОБЩИНСКИ РЪКОВОДСТВА НА: 
 
ПАРТИЯ  ГЕРБ 
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ" № 1, 
НДК, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ.17; 
1414 ГР. С О Ф И Я 
 
КОАЛИЦИЯ  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 
УЛ. „ПОЗИТАНО" № 20, П.К. 382, 
РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ 
ГР. С О Ф И Я 
 
КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ 
за НФСБ - УЛ.“ Г.С.РАКОВСКИ“ № 134, ЕТ.2 И 3 
за ВМРО – УЛ.“ПИРОТСКА“ № 5, ЕТ.5 
за АТАКА - ПЛ.“ПЕТКО Р. САВЕЙКОВ“ № 4А 
ГР. С О Ф И Я 
 
ПАРТИЯ  ДПС 
БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 45А; 
ГР. С О Ф И Я 
 
ПАРТИЯ ВОЛЯ  
БУЛ.РЕПУБЛИКА 15, СГРАДА МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР „МЛАДОСТ“, Ж.К. МЛАДОСТ 
ГР.ВАРНА 
  
КОАЛИЦИЯ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ  
за ДА БЪЛГАРИЯ И КП - БУЛ.“ ДРАГАН ЦАНКОВ“ № 12-14, ЕТ.2, АП.7 
за ДСБ – БУЛ.“ВИТОША“ № 18 
ГР. С О Ф И Я 
 
 
 
 
 
 



П О К А Н А 
За провеждане на консултации за определяне състави на Секционните 

избирателни комисии на територията на община Елхово, за провеждане на 
избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
  Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за 
кметове на 27 октомври 2019 г.  на основание чл.91 от Изборния кодекс и 
Решение № 1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК Ви каня, да вземете участие 
/като парламентарно представени партии и коалиции или като партии и 
коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на 
Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно 
представени/ в консултациите за определяне съставите на Секционните 
избирателни комисии /СИК/ на територията на община Елхово. 

Консултациите ще се проведат на 19.09.2019г. (четвъртък) от 13,00 
часа, в малката зала на община Елхово, адрес: ул.”Търговска” №13, 
гр. Елхово, обл.Ямбол. 

При провеждане на консултациите упълномощените лица на 
партиите и коалициите представят: 

1. 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.; 
2. 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; 

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се 
представя пълномощно, подписано от представляващите 
партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно; 

4. 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 т.1; 
 



При изготвянето на предложението за състав на СИК следва да се има 
в предвид следното: 

Непълнотите по документите на предложените от Вас членове за 
СИК, при спазване договорките за квоти и длъжности от проведените 
консултации, следва да се отстранят своевременно и окончателното  
предаване на предложенията за състав на СИК в общинска 
администрация да стане до 16,00ч. на 24.09.2019г. 
 

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


