
Община Златарица, област Велико Търново 
5090 град Златарица, улица "Стефан Попстоянов" №22 

Централа : тел: 0615/3-54-20 
Факс : тел: 0615/3-54-78 
e-mail : ob_zlatarica @ mail.bg 

Изх. № ОА-ИЗ-48-5662 
21.09.2016г. 

До 
Председателите на 
общинските ръководства на : 

ПП „ГЕРБ" 
Коалиция „ БСП лява България" 
Партия „ДПС" 
Коалиция „Реформаторски блок" 
Коалиция „Патриотичен фронт" 
Коалиция „България без цензура" 
Партия „Атака" 
Коалиция „АБВ" 

Уважаеми дами и господа, 

В изпълнение на разпоредбите на чл.91 от Изборния кодекс, във 
връзка с член 89 на същия, Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на 
ЦИК, Ви каня на 27 септември 2016 година от 10.00 часа в заседателната 
зала на Общинска администрация Златарица за участие в консултациите за 
определяне състава и броя на членовете на секционните избирателни 
комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент, както 
и национален референдум на 06. 11. 2016година. 

Участниците в консултациите следва да представят: 

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. 
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б) заверено от партията копие от удостоверение за ' актуално правно 
състояние на партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 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. 

При изготвяне на предложенията да се вземат предвид изискванията 
към членовете на секционните комисии отразени в чл.95 и чл. 96 от 
Изборния кодекс. 


