
 
 

  ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                   
2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6tinamirkovo@mail.bg 
 
ДО   
 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ” 
 
„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ” 
 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС” 
 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА” 
 
КОАЛИЦИЯ  „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ 
 
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО – БНД, 
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ 
 
 

ПОКАНА 
 
Относно: провеждане на консултации за определяне състава на секционните 
избирателни комисии на територията на община Мирково за изборите за народни 
представители на 5 октомври 2014 г. 
 

На основание чл. 91 от Изборния кодекс, Ви каня на 25.08.2014 г. /понеделник/ в 
16.00 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, телефон за 
връзка с предложеното за член на СИК лице; 

б) заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на 
партията, издадено не по-рано от 05.08.2014 г. или копие от решението за образуване на 
коалицията 

в) Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и 
пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие 
от такова пълномощно; 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 
коалиции 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. 

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 народни представители 2014 г.“, където се 
помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на 
предстоящите избори. 
 
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА                     /П/ 
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО 


