Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ДО
Гр.Варна
Ул.“Македония“№9
ПП“ДСБ“- Варна
Председател на ПП“ДСБ“
УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-НЕ ,
На основание чл.34 ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Ви каня на 05.04.2013г. от
15.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол на консултации за определяне
съставите и броя на членовете на СИК по повод произвеждане на избори за Народно
събрание на 12 май 2013г.
При провеждането на консултации, парламентарно представените партии и
коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят:
1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии 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;
2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на
насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се
удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на
представляващите коалицията от партии лица;
3. Пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите
коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени
лица.
Към предложението си партиите и коалициите от партии представят и списък на
резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25,
ал. 1. от Изборния кодекс. Заместването се извършва с решение на районната
избирателна комисия.
В процеса на организационно-техническата подготовка на Избори 2013г. се налага
контактуване с предложените членове на СИК, поради което Ви моля да включите във
Вашите предложения и информация за адрес по лична карта и телефон за връзка.

С уважение,
Инж. ПЕНКА ЙОРДАНОВА
Кмет на община Вълчи дол
Изготвил:
Секретар на община

Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ДО„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

Иван Костов
1000 гр. София
бул. „Витоша" № 18 (вход от ул. „Кърниградска")
УВАЖАЕМИ Г-НЕ ,
На основание чл.34 ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Ви каня на 05.04.2013г. от
15.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол на консултации за определяне
съставите и броя на членовете на СИК по повод произвеждане на избори за Народно
събрание на 12 май 2013г.
При провеждането на консултации, парламентарно представените партии и
коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят:
1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии 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;
2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на
насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се
удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на
представляващите коалицията от партии лица;
3. Пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите
коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени
лица.
Към предложението си партиите и коалициите от партии представят и списък на
резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25,
ал. 1. от Изборния кодекс. Заместването се извършва с решение на районната
избирателна комисия.
В процеса на организационно-техническата подготовка на Избори 2013г. се налага
контактуване с предложените членове на СИК, поради което Ви моля да включите във
Вашите предложения и информация за адрес по лична карта и телефон за връзка.

С уважение,
Инж. ПЕНКА ЙОРДАНОВА
Кмет на община Вълчи дол
Изготвил:
Секретар на община

Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ДО
Гр.Варна
Бул.“Цар Освободител“ №36
ПП „АТАКА“ –Варна
Председател на ПП“АТАКА“
УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-НЕ ,
На основание чл.34 ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Ви каня на 05.04.2013г. от
15.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол на консултации за определяне
съставите и броя на членовете на СИК по повод произвеждане на избори за Народно
събрание на 12 май 2013г.
При провеждането на консултации, парламентарно представените партии и
коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят:
1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии 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;
2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на
насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се
удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на
представляващите коалицията от партии лица;
3. Пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите
коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени
лица.
Към предложението си партиите и коалициите от партии представят и списък на
резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25,
ал. 1. от Изборния кодекс. Заместването се извършва с решение на районната
избирателна комисия.
В процеса на организационно-техническата подготовка на Избори 2013г. се налага
контактуване с предложените членове на СИК, поради което Ви моля да включите във
Вашите предложения и информация за адрес по лична карта и телефон за връзка.

С уважение,
Инж. ПЕНКА ЙОРДАНОВА
Кмет на община Вълчи дол
Изготвил:
Секретар на община

Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ДО
ПП „АТАКА"
Чрез председателя Волен Сидеров
1000 гр. София
ул. „Врабча" №1
УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-НЕ ,
На основание чл.34 ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Ви каня на 05.04.2013г. от
15.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол на консултации за определяне
съставите и броя на членовете на СИК по повод произвеждане на избори за Народно
събрание на 12 май 2013г.
При провеждането на консултации, парламентарно представените партии и
коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят:
1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии 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;
2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на
насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се
удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на
представляващите коалицията от партии лица;
3. Пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите
коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени
лица.
Към предложението си партиите и коалициите от партии представят и списък на
резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25,
ал. 1. от Изборния кодекс. Заместването се извършва с решение на районната
избирателна комисия.
В процеса на организационно-техническата подготовка на Избори 2013г. се налага
контактуване с предложените членове на СИК, поради което Ви моля да включите във
Вашите предложения и информация за адрес по лична карта и телефон за връзка.

С уважение,
Инж. ПЕНКА ЙОРДАНОВА
Кмет на община Вълчи дол
Изготвил:
Секретар на община

Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ДО
ПП „НДСВ"
Чрез председателя Христина Христова
1000 гр. София
ул. „Врабча" № 23
УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-НЕ ,
На основание чл.34 ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Ви каня на 05.04.2013г. от
15.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол на консултации за определяне
съставите и броя на членовете на СИК по повод произвеждане на избори за Народно
събрание на 12 май 2013г.
При провеждането на консултации, парламентарно представените партии и
коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят:
1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии 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;
2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на
насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се
удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на
представляващите коалицията от партии лица;
3. Пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите
коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени
лица.
Към предложението си партиите и коалициите от партии представят и списък на
резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25,
ал. 1. от Изборния кодекс. Заместването се извършва с решение на районната
избирателна комисия.
В процеса на организационно-техническата подготовка на Избори 2013г. се налага
контактуване с предложените членове на СИК, поради което Ви моля да включите във
Вашите предложения и информация за адрес по лична карта и телефон за връзка.

С уважение,
Инж. ПЕНКА ЙОРДАНОВА
Кмет на община Вълчи дол
Изготвил:
Секретар на община

Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ДО
Гр.Варна
Ул.“Сан Стефано“ №22
ПП „ГЕРБ“
Иван Портних
УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-НЕ ,
На основание чл.34 ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Ви каня на 05.04.2013г. от
15.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол на консултации за определяне
съставите и броя на членовете на СИК по повод произвеждане на избори за Народно
събрание на 12 май 2013г.
При провеждането на консултации, парламентарно представените партии и
коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят:
1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии 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;
2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на
насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се
удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на
представляващите коалицията от партии лица;
3. Пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите
коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени
лица.
Към предложението си партиите и коалициите от партии представят и списък на
резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25,
ал. 1. от Изборния кодекс. Заместването се извършва с решение на районната
избирателна комисия.
В процеса на организационно-техническата подготовка на Избори 2013г. се налага
контактуване с предложените членове на СИК, поради което Ви моля да включите във
Вашите предложения и информация за адрес по лична карта и телефон за връзка.

С уважение,
Инж. ПЕНКА ЙОРДАНОВА
Кмет на община Вълчи дол
Изготвил:
Секретар на община

Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ДО
Гр.Варна
Ул.“Братя Миладинови“ №102
Областен съвет на БСП- Варна
Красимир Янков
УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-НЕ ,
На основание чл.34 ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Ви каня на 05.04.2013г. от
15.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол на консултации за определяне
съставите и броя на членовете на СИК по повод произвеждане на избори за Народно
събрание на 12 май 2013г.
При провеждането на консултации, парламентарно представените партии и
коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят:
1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии 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;
2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на
насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се
удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на
представляващите коалицията от партии лица;
3. Пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите
коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени
лица.
Към предложението си партиите и коалициите от партии представят и списък на
резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25,
ал. 1. от Изборния кодекс. Заместването се извършва с решение на районната
избирателна комисия.
В процеса на организационно-техническата подготовка на Избори 2013г. се налага
контактуване с предложените членове на СИК, поради което Ви моля да включите във
Вашите предложения и информация за адрес по лична карта и телефон за връзка.

С уважение,
Инж. ПЕНКА ЙОРДАНОВА
Кмет на община Вълчи дол
Изготвил:
Секретар на община

Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ДО
Гр.Варна
Ул.“Княз Ал.Батенберг“ №6 ет.3
Областен съвет на ПП“ДПС“
Ерджан Себайтин
УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-НЕ ,
На основание чл.34 ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Ви каня на 05.04.2013г. от
15.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол на консултации за определяне
съставите и броя на членовете на СИК по повод произвеждане на избори за Народно
събрание на 12 май 2013г.
При провеждането на консултации, парламентарно представените партии и
коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят:
1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии 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;
2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на
насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се
удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на
представляващите коалицията от партии лица;
3. Пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите
коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени
лица.
Към предложението си партиите и коалициите от партии представят и списък на
резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25,
ал. 1. от Изборния кодекс. Заместването се извършва с решение на районната
избирателна комисия.
В процеса на организационно-техническата подготовка на Избори 2013г. се налага
контактуване с предложените членове на СИК, поради което Ви моля да включите във
Вашите предложения и информация за адрес по лична карта и телефон за връзка.

С уважение,
Инж. ПЕНКА ЙОРДАНОВА
Кмет на община Вълчи дол
Изготвил:
Секретар на община

