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ДО  

ЦЕНТРАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА  НА: 

 

1. ПП „ГЕРБ" 

2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" 
3. ПП „ДПС"  

4. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" 

Eдновременно до: 

а) за Мартин Димитров 

б) за Иван Костов 

5. ПП „АТАКА" 

6. ПП „НДСВ" 

 

  

   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 27, ал. 2,  във връзка с  § 6, т. 4 от ДР на Изборния 

кодекс и Решение № 2167-НС от 15.03.2013 г. на Централната избирателна 

комисия, Ви каня на консултация относно състава на Районната 

избирателна комисия за произвеждане на избори за народни 

представители, насрочени за 12.05.2013г., която ще се проведе на 

21.03.2013 год.(четвъртък) от 10.00 часа в зала «Пресцентър» на Областна 

администрация гр. Добрич. 

При провеждането на консултациите, следва да представите всички 

необходими документи, изброени в  Решение № № 2167-НС от 15.03.2013 

г год. на Централната избирателна комисия, а именно: 

 

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на 

предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, 

образование, специалност и партията или коалицията от партии, 

която ги предлага. Към предложението се представя и списък на 

резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в 

случаите по чл. 25, ал. 1 и ал. 5 от ИК; 
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б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно 

състояние на партията издадено не по-рано от 13 март 2013 г. (датата 

на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за 

народни представители) или заверено от представителя на коалицията 

от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с 

което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те 

съответната партия или представляващия/те коалицията от партии 

лица, а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след 

създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо 

представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на 

предложението; 

в) пълномощно от представляващия/ите съответната партия или 

представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в 

консултациите участват упълномощени лица издадено не по-рано от 

13 март 2013 г. (датата на обнародване на указа на президента за 

насрочване на изборите за народни представители); 

г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на 

уверение за завършено висше образование от съответното висше 

учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и 

оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че 

отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно 

приложението. 

 

 Консултацията, относно състава на РИК - Добрич, ще се проведе на 

21.03.2013 год.(четвъртък) от 10.00 часа в зала «Пресцентър» на Областна 

администрация гр. Добрич. 

 

Уведомлението се поставя и на таблото за обявления и в интернет 

страницата на Областна администрация гр. Добрич.  

 

Приложение:  

1. Решение № 2167-НС от 15.03.2013 г. на Централната избирателна 

комисия; 

2. Декларация по чл.16,ал.2 от Изборния кодекс  

  

ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ 

Областен управител на област Добрич 

 

 


