РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Ловеч
Изх. № ИР-17-8
28.08.2016 г.
ДО
Партия ГЕРБ
1414 гр. София
пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17
e_mail: paunov@gerb.bg
Коалиция „БСП лява България“
гр. София
р-н Възраждане
ул. Позитано № 20, п.к. 382
e_mail: bsp@bsp.bg
Партия ДПС
гр. София
бул. Ал. Стамболийски № 45А
e_mail: karadayi@dps.bg
Коалиция „Реформаторски блок“
гр. София
ул. Г. Бенковски № 7
e_mail: ekipbggrajdani@gmail.com
Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“
гр. София
бул. Шипченски проход № 63
завод Електроника, сграда 2, ет. 3
e_mail: vmro@vmro.bg
Коалиция „България без цензура“ (ББЦ)
гр. София
р-н Лозенец
бул. Черни връх № 25А, ет. 1
е_mail:dessislava_balabanova@yahoo.com
bojinov@gmail.com
mirrella_k@abv.bg
Партия „Атака“
гр. София
ул. Врабча № 1
e_mail: centralа@ataka.bg

Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)
гр. София
пл. България № 1
НДК, основна сграда, вх А3, офис 6
e_mail: abv.org.div@gmail.com
abv.org.reg@gmail.com
vatcheva.v@gmail.com
СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: Провеждане на консултации за състава на РИК по чл. 60, ал.1 от
Изборния кодекс и Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 на ЦИК.
Във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката
и на националния референдум на 6 ноември 2016 г., насрочени с Решение на 43–то
Народното събрание от 29.07.2016 г. (ДВ, бр. 60/2016 г.) и Указ № 279 от 08.08.2016 г.
(ДВ, бр. 65/2016 г.) на президента на Република България и с цел определяне състава на
комисията по чл. 61 от Изборния кодекс
КАНЯ упълномощени представители на парламентарно представените партии и
коалиции в 43-то Народно събрание на 01.09.2016 г. от 16.00 часа в зала 101 на
Областна администрация Ловеч за определяне състава на РИК на Единадесети
изборен район - Ловеч.
При провеждане на консултациите е необходимо да представите:
1. писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените
лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и
партията или коалицията, която ги предлага. Декларация за съгласие от всяко лице да
бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение №7
към Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 на ЦИК);
2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. 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;
3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в
случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за
завършено висше образование от съответното висше учебно заведение на
предложените лица (в случай, че все още няма издадена диплома);
5. предложение за резервни членове на партиите и коалициите, 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.
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Предложенията за състава на РИК да бъдат съобразени с изискванията на т.12.1, т.12.4,
т.13.1, т.14.1 от Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 на ЦИК.

ИРИНА МИТЕВА
Областен управител
на област Ловеч
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