Изх. №…………
Дата: 03.05.2019 г.
ДО
ПП „ГЕРБ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
ПП „ДПС“
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“
ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА
ПОКАНА

Относно: за провеждане на консултации за съставите на Подвижните секционни
избирателни комисии (ПСИК) във връзка с произвеждане на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.89, ал.2, чл.90 във връзка с чл.92, ал.5 от Изборния кодекс
(ИК) и Решение № 96-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 05-ЕП от 12.04.2019 г.
на Районна избирателна комисия - Плевен и във връзка с Решение № 147 – ЕП от
02.05.2019 г. на РИК - Плевен по предложение на кмета и на партиите и коалициите,
назначава подвижните секционни избирателни комисии при гласуване с подвижна
избирателна кутия, не по – късно от 10 (десет) дни преди изборния ден, т.е. до
15.05.2019 г. (сряда) включително и при спазване на изискванията на чл.92, ал.3 от ИК.
На територията на всяко населено място се назначава най-малко една ПСИК
при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявление по образец, по реда на
чл.37 от Изборния кодекс. Районната избирателна комисия – Плевен, определя броя на
ПСИК в изборния район въз основа на броя на подадените заявления.
Когато консултации за съставите на ПСИК не са проведени едновременно с
консултациите за назначаването на секционните избирателни комисии, същите се
провеждат при кмета на общината по реда на чл.91 от ИК не по – късно от 07.05.2019
г. (вторник - 18 дни преди изборния ден).
Предложението на кмета за състава на ПСИК, която ще обслужва подвижната
избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 10.05.2019 г. (15 дни преди
изборния ден).
Предвид изложеното и на основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Изборния кодекс, във
връзка с изготвяне на предложение до РИК – Плевен за състава на подвижна СИК на

07.05.2019 г. (вторник) от 14:00 часа в Залата на Общински съвет - Кнежа,
находяща се на ул. „Марин Боев” №69, трети етаж в Общинска администрация –
Кнежа, каня Ваш представител, упълномощен от лице от централното
ръководство на политическата партия или коалиция, за провеждане на
консултации за определяне съставите на подвижна СИК за произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България
насрочени за 26.05.2019 г.
За участие в консултациите, на основание чл.91, ал.4, т.1-3 от Изборния кодекс,
представителите на политическите партии и коалиции, следва да представят:
1. Писмено предложение за състав на подвижна СИК, 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 подвижна СИК лице.
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване
на коалицията. С тях се удостоверява пълномощията на лицето/лицата,
представляващи партията или коалицията.
3. Пълномощно, подписано от представляващия/те партията/коалицията, или
заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват
упълномощено/и лице/а.
На основание чл.91, ал.5 от Изборния кодекс към предложението за състав на
ПСИК партиите и коалициите следва да представят и списък на резервните
членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави
на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите
по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден.
Заместването се извършва с решение на РИК.
Съгласно изискванията на чл.96, във връзка с чл.66 от ИК:
1. Членовете на една и съща ПСИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или
във фактическо съжителство, да са братя и сестри или роднини по права линия.
2. Членовете на ПСИК не могат да бъдат:
- кандидати, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с
кандидат за членове на Европейския парламент от Република България;
- на изборна длъжност в държавен или местен орган;
- орган на изпълнителната власт;
- заместник-министър, главен секретар на Президента на Републиката, Народното
събрание или на Министерския съвет, главен секретар на министерство или на
областна администрация, секретар на община, район, кметство;
- съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в
Административен съд;
- прокурор или следовател;
- заместник-областен управител или заместник-кмет;
- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, Държавна агенция
„Разузнаване”, в Национална служба за охрана, в Държавната агенция „Технически
операции“, или в Държавна агенция „Национална сигурност".
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Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна
секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно
населено място, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели с постоянен адрес
на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато
избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).
Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са
подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК за всяко
едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.
Представители от една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в
ПСИК.
Председателят, заместник–председателят и секретарят на ПСИК не могат да
бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.
За членове на секционната избирателна комисия се назначават лица, които имат
право да гласуват в избора на членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г. и владеят български език.
Представените документи остават като неразделна част от протокола от
консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Общината до Районна
избирателна комисия Плевен.
Настоящата покана е публично оповестена на интернет страницата на Община
Кнежа в секция „Избори 2019“.

КАПКА МИТЕВА,
/П/
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА
Оправомощена, съгласно Заповед № 162/21.03.2016 г.
на Кмета на Община Кнежа
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