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Изх. № 92-00-218/22.08.2022 г. 

 

 

ДО 

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И  

КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“ 

ПАРТИЯ „ДПС“ 

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 

ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

 

ДО 

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,  

КОИТО НЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

ПОКАНА 

 

за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни 

комисии (СИК) на територията на община Неделино за произвеждане на изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 91, ал.1 от Изборния кодекс и т.3 от Решение №1281-НС от 16 август 

2022г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), и Решение №18-22 НС от 

19.08.2022г. на РИК – Смолян Ви каня да вземете участие в консултации за определяне 

на съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) и  за Подвижна секционна 

избирателна комисия (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания в община Неделино 

за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.. 

Консултациите ще се проведат на 26 август 2022г. (петък) от 12.00 часа, ет.5, залата 

на общински съвет в сградата на Общинска администрация - Неделино, при 

спазване на въведените  противоепидемични мерки.  

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


Кметът на община Неделино образува 22 избирателни секции и утвърди тяхната 

номерация и адрес със своя заповед №272/08.08.2022г. 

Разпределението на членовете на СИК между партиите и коалициите се определя в 

съответствие с Решение №1281-НС от 16.08.2022г. на ЦИК, Решение №18-22 НС от 

19.08.2022г. на РИК – Смолян и методическите указания. 

Съгласно чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс и т.7 от Решение №1281-НС от 

16.08.2022г. на ЦИК, моля да подготвите и представите в началото на консултациите 

следните документи: 

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: 

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; 

- имената и ЕГН на предложените лица; 

- длъжността в комисията, за която се предлагат; 

- образование, специалност; 

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице; 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на 

партията, издадено не по-рано от 01.08.2022г., или заверено от представителя на 

коалицията копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите 

за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на 

лицето/лицата, представляващи партията или коалицията; 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя 

пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията или 

заверено копие от такова пълномощно; 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 

коалициите лица за състава на СИК, когато правомощията на член на СИК се 

прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК 

не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК-Смолян. 

Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“. Информацията по 

буква „а” и буква „г”, следва да се представи на хартиен и електронен носител. 

Регламентът за участие в консултациите, както и изискванията, на които трябва 

да отговарят членовете на СИК, са подробно описани в Решение № 1281-НС от 

16.08.2022г.на ЦИК. 

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна 

част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на 

общината до Районна избирателна комисия - Смолян за назначаване съставите на СИК. 

 

 

 

С уважение, 

 

Боян Кехайов  /п/ 

Кмет на Община Неделино 

 

 

 


