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СЪОБЩЕНИЕ
ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ И
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, С ЧЛЕНОВЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ ЛИСТИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ и
ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ПОДКРЕПЯЩИ
ВЪПРОСИТЕ ИЛИ АЛТЕРНАТИВНАТА ПОЗИЦИЯ ПО ВЪПРОСА НА
НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на ПОДВИЖНАТА
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на територията на община Смядово за изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени на 6
ноември 2016 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С решение от 29.07.2016 г., обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016 г. Народното събрание насрочи
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. и с Указ №
279 от 08.08.2016 г. (обн.в ДВ, бр.65/19.08.2016г.) Президента на Република България,
определи 6 ноември 2016 г. за дата за провеждане на национален референдум с въпроси:
„Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с
абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване
на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за
финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен
действителен глас на последните парламентарни избори?“ (обн., ДВ, бр. 65/19.08.2016 г.)
Със своя Заповед № 690 от 21.10.2016г. на територията на община Смядово е образувана
една подвижна избирателна секция, /ПСИК/.
Със свое Решение № 4 от 19.09.2016г. РИК – Шумен определи броя на членовете на СИК,
съобразно броя на избирателите в съответната избирателна секция, както следва:
 За избирателна секция с до 500 избиратели – 7 членове;
 За избирателни секции с повече от 500 избиратели – 9 членове;
 За подвижните избирателни секции – 7 членове.
На осн.чл.90, ал.2, изречение 1 и чл.91 от ИК и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016г. на
ЦИК ( бр. 57 и Методическите указания за определяне съставите на СИК, и Решение № 4 от

19.09.2016 г. на РИК – Шумен,

в качеството си на Кмет на община Смядово, Ви каня на
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23.10.2016г. /неделя/ от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – Смядово,
намираща се на пл. ”Княз Борис І” № 2, в заседателната зала на втория етаж, за провеждане
на консултации и определяне състава и членовете на подвижната секционна избирателна
комисия /ПСИК/, на територията на община Смядово.
Консултациите ще се проведат при следния ред:
 11.00 ч. – Проверка на необходимите документи за участие в
консултациите за определяне на съставите на ПСИК.
 11.15ч. -- Преговори за състава на ПСИК.
При провеждане на консултациите при кмета на общината парламентарно
представените партии и коалиции представят:
 писмено предложение за състав на ПСИК, 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 ПСИК лице.
 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;
 когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно,
подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова
пълномощно;
 списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и
коалициите лица за състава на ПСИК,

С уважение,
ИВАН КЮРКЧИЕВ /П/
Заместник-кмет на община Смядово
/представляващ община Смядово на осн.чл.39, ал.2 от ЗМСМА
и заповед № 502 от 05.11.2015г./
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