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До 

Общинските ръководства на 

ПП „Г Е Р Б „ 

Коалиция „БСП лява България” 

ПП „Д П С” 

Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ 

Коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“ 

Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ 

ПП „АТАКА” 

Коалиция „АБВ“ 

гр. Попово 

 

 

 

ПОКАНА 

 
  

 

На основание чл. 91 от Изборния кодекс, кметовете на общини провеждат консултации с 

местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, и партиите и 

коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския 

парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за назначаване на 

секционни избирателни комисии за изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017г.  

с Указ № 59  на президента на Република България, обнародван в бр. 9 от 26.01.2017г. на 

Държавен вестник  

 

 Поканваме Ви на 13 февруари / понеделник/ 2017 година от 17.00 часа в заседателна 

зала на Общински съвет – гр. Попово да участвате в консултациите. 

 

 Съгласно чл. 91 ал. 4 от Изборния кодекс на консултациите сте длъжни да представите: 

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа 

имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, 

специалност, партията или коалицията, която ги предлага и номер на телефон за връзка с 

лицето; 

 2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на 

насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се 

удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията; 

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в 

консултациите участват упълномощени лица. 
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4.  Към предложението си по т. 1 партиите и коалициите представят и списък на 

резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 или 

когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се 

извършва с решение на общинската избирателна комисия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р Л. Веселинов     

Кмет на Община Попово 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


