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ПОКАНА 
ЗА 

провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни 
комисии на територията на община Мирково за изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България 
 
 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
На основание чл. 91 от Изборния кодекс, РЕШЕНИЕ № 9-ЕП от 12.04.2014 г. на 

Районна избирателна комисия – 26 Софийска област /РИК/ и РЕШЕНИЕ № 11-ЕП от 
12.04.2014 г. на Районна избирателна комисия – 26 Софийска област /РИК/, Ви каня на 
17.04.2014 г. /четвъртък/ в 15.00 часа в сградата на Общинска администрация – 
Мирково, с адрес: с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ № 35, на  консултации 
за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на 
Община Мирково. 

 
За деловото и ползотворно провеждане на консултациите е необходимо да 

представите следните документи: 
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената 

на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, 
специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага; 

б) 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 коалициата; 

в) пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в 
консултациите участват упълномощени лица;  

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в 
случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член не се яви в изборния ден. Заместването 
се извършва с решение на районната избирателна комисия. 

 
При изготвяне на предложенията си, следва да вземете предвид РЕШЕНИЕ № 11-

ЕП от 12.04.2014 г. на Районна избирателна комисия – 26 Софийска област /РИК/. 
Приложение: РЕШЕНИЕ № 11-ЕП от 12.04.2014 г. на Районна избирателна комисия 

– 26 Софийска област /РИК/ 
 
Настоящата покана да се постави на информационното табло в сградата на община 

Мирково и да се публикува на интернет сайта на общината - http://www.mirkovo. bg, на 
който е създадена секция Избори за Европейски парламент, където се помества 
актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите 
избори. 
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