РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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ПАРТИЯ „ГЕРБ"
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ" № 1,
НДК, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ.17;
1414 ГР. С О Ф И Я
КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
УЛ. „ПОЗИТАНО" № 20, П.К. 382,
РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ
ГР. С О Ф И Я
ПАРТИЯ „ДПС"
БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 45А;
ГР. С О Ф И Я
КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ
ЗА НФСБ - УЛ.“ Г.С.РАКОВСКИ“ №134,ЕТ.2 И 3
ЗА ВМРО – УЛ.“ПИРОТСКА“ №5
ЗА АТАКА - УЛ.“ВРАБЧА“ №1
ГР. С О Ф И Я
ПАРТИЯ ВОЛЯ
БУЛ.РЕПУБЛИКА, СГРАДА МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР „МЛАДОСТ“, Ж.К. МЛАДОСТ
ГР.ВАРНА
КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК (РБ)
УЛ. „Г.БЕНКОВСКИ" № 7
ГР. С О Ф И Я
КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД,
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН /ББЦ/
БУЛ.“ЧЕРНИ ВРЪХ“ №25А, ЕТ.1
РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ
ГР. С О Ф И Я

ПОКАНА
За провеждане на консултации за определяне състав на Районна избирателна
комисия-Ямбол за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г., съгласно разпоредбите на чл. 60, ал.1 и ал. 2 от
Изборния кодекс, Ви каня да вземете участие в консултациите за определяне състава на
Районна избирателна комисия – Ямбол.
Консултациите ще се проведат на 29.03.2019 г. (петък) от 11.30 часа, в
заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.
Консултациите се провеждат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и
Решение № 8-ЕП от 26.03.2019г. на Централна избирателна комисия.
При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните
документи:
а) Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа:
- имената на предложените лица;
- единен граждански номер;
- длъжност в комисията;
- образование;
- специалност;
- партията или коалицията от партии, която ги предлага;
- декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на
изискванията на Изборния кодекс /по образец, приложена към настоящата
покана/
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или
заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията,
с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия
или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в
случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение
за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че

все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са
юристи);
д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да
заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на
комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с
решение на Централната избирателна комисия.
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на
изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).
Изискуемите по ИК горепосочени документи остават като неразделна част от
протокола от проведените консултации и се изпращат заедно с предложението на
Областния управител в Централната избирателна комисия.

Приложение: Декларация от лицата, предложени за членове на РИК и Решение № 8ЕП от 26.03.2019г. на ЦИК.

С уважение,
ВОЛЕН ДИЧЕВ /П/
За Областен управител на област Ямбол
съгласно заповед за заместване № РД – 01 -00050/26.03.2019г.
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