ОБЩИНА ВЪРБИЦА
9870 гр. Върбица, ул. “Септемврийско въстание” № 40, тел. 05391/21-31
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ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В
46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА
В изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс (ИК) и съгласно с Решение на 46-ото
Народно събрание от 2 септември 2021 г. за насрочване на избори за Президент и
Вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г., (обн. ДВ , бр.
73/03.09.2021г.) и Указ № 245 от 14.09.2021г. (обн. ДВ , бр. 77/16.09.2021 г.) на
Президента на Република България за насрочвана на избори за Народно събрание на
14 ноември 2021 г., Ви каним на 22.10.2021 г. /петък/ от 10.00 часа в Общинска
администрация гр.Върбица, ул.”Септемврийско въстание” № 40, І етаж, стая 104 за
участие в консултациите за състава на ПСИК.
Съгласно чл. 91, ал. 4 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК,
при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните
документи:
1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което
да 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 ПСИК лице;
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване
на коалицията за участие в изборите за 46-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 ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се
прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден.
Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните,
посочени в т. 1.

С уважение,
ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ /П/
Кмет на община Върбица

