АРДИНО

ОБЩИНА АРДИНО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

до
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ,
ПРЕДСТАВЕНИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ,
КОИТО ИМАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПОКАНА
На основание чл.91 от Изборния кодекс и Решение №2062-НС от 16.02.2021 г. на
Централната избирателна комисия /ЦИК/, Ви каня да вземете участие на консултации за
определяне на съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ в община Ардино за
произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021 г.
Консултациите ще се проведат на 22.02.2021 г. от 14 00 часа в Заседателната зала на
Общински съвет - Ардино, адрес: гр. Ардино, ул. Бели брези“ №31, ет.2, при спазване
на противоепидемичните мерки.
В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции от 4 4 'то
Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани от техните кандидатски
листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно
представени.
Парламентарно представени партии и коалиции са:
1. Партия „ГЕРБ“ с парламентарна група от 95 народни представители;
2. Коалиция „БСП за България“ с парламентарна група от 70 народни представители;
3. Партия „ДПС“ с парламентарна група от 25 народни представители;
4. Коалиция „Обединени патриоти“ с парламентарна група от 21 народни
представители;
5. Партия „Воля“ с парламентарна група от 12 народни представители;
Коалицията, която има избрани с нейната листа членове на Европейския парламент от
Република България, но не е парламентарно представена е коалиция „Демократична
България - обединение“. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции,
които не са парламентарно представени.
При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а/ 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.
б/ заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на
коалиция за участие в изборите за 44'т0 Народно събрание. С тях се удостоверяват
имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в/ когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно,
подписано от представляващите 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 или
когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК Кърджали. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. „а“.
Информацията по буква „а“ и буква „г“, следва да се представи на хартиен и
електронен носител.
Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна
част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на община
Ардино до Районна избирателна комисия - Кърджали.
Телефон за връзка: 03651/4238.

/ п/
Инж. ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино

Република България, област Кърджали
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31
тел. +3651 4238; факс +3651 4568
e-mail: ardino@abv.bg
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