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ДО  

РЪКОВОДСТВАТА НА  

Парламентарно представените партии и коалиции в 47-то народно събрание: 

- КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  

- КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ- СДС” 

- ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” 

- КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” 

- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 

- КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ 

- ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

 

 

ПОКАНА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА 

СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ И ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ 

ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (ПСИК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ,  

ПРИ  ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НАСРОЧЕНИ НА 02.10.2022Г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 89, ал.1,чл.91, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с чл.95 и чл. 

96 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС София, 16.08.2022 г. на Централна избирателна 

комисия, Районна избирателна комисия, по предложение на Кмета на общината, назначава 

съставите на секционните избирателни комисии не по-късно от 06.09.2022г. и съставите на 

подвижни избирателни комисии не по-късно от 21.09.2022г.. Кметовете на общини не по - 

късно от 27.08.2022 г. провеждат консултации за сформиране съставите на СИК и не по-късно 

от 13.09.2022 г. за съставите на ПСИК. В консултациите участват представителите на 

парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание. В консултациите 

може да участват и други партии и коалиции. 

 

Предвид изложеното, на основание чл.91, ал.3 от Изборния кодекс и във връзка с 

изготвяне на предложение до Районна избирателна комисия за състава на секционните 

избирателни комисии, каня Ваши представители, упълномощени от централното ръководство 

на политическата партия или коалиция, на 25 август 2022 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в 

Пленарна зала, находяща се в сградата на Общинска администрация Първомай, с 

административен адрес ул. «Братя Миладинови-юг» № 50, за провеждане на консултации за 
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определяне състава на секционните избирателни комисии във връзка с произвеждане на 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

На основание чл.91, ал.4 и ал.5 от ИК и Решение № 1281-НС София, 16.08.2022 г.на 

Централна избирателна комисия при провеждане на консултациите, участващите партии и 

коалиции следва да представят следните документи: 

 

1. Писмено предложение за състав на СИК и ПСИК, 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 и ПСИК лице. 

 При определяне/назначаване на съставите на СИК и ПСИК, политическите ръководства 

следва да спазват Методическите указания, приложение към Решение № 1281-НС София, 

16.08.2022г. на Централна избирателна комисия.  

Съгласно чл.96 от ИК за предложените членове на СИК и ПСИК се прилагат 

ограниченията по чл. 66 от ИК (т.17 до т.20 вкл. от Решение № 1281-НС София, 16.08.2022г. 

на ЦИК).  

 

2.Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на 

партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на 

коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената 

на лицата, представляващи партията или коалицията;  

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, 

подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова 

пълномощно;  

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 

коалициите лица за състави на СИК и ПСИК, когато правомощията на член на СИК и ПСИК 

се прекратят предсрочно или когато член на СИК и ПСИК не се яви в изборния ден. 

Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени 

в точка 1. 

Съгласно чл.92, ал.1, ал.4 и 5 от ИК , секционните избирателни комисии се състоят от 

председател, заместник-председател, секретар и членове. Броят на членовете на СИК, в това 

число председател, заместник-председател и секретар, е:  

1. за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5; 

2. за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5. 

Броят на членовете на подвижната секционна избирателна комисия /ПСИК/, 

включително председател, заместник-председател и секретар, е до 7 членове, но не по-малко 

от 5. 

С Решение на РИК 17 - Пловдив, което ще бъде публикувано на адрес: 

https://rik17.cik.bg/ns202210 ще бъдат определени общия брой на членовете на СИК и ПСИК, 

включително председатели, заместник-председатели и секретари, в изборния район. 

Съгласно Изборния кодекс горепосочените документи остават като неразделна част от 

протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Общината до 

Районна избирателна комисия – Пловдив. 
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Съгласно чл.92 ал.9 от ИК в случай че парламентарно представените партии и 

коалиции не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително 

са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение 

на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл.91, ал.2. Попълването се 

извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с  решение на ЦИК. 

  

 

 Приложения: Решение № 1281-НС София, 16.08.2022 г. на Централна избирателна 

комисия; 

 

 

 

 

  С уважение, 

  НИКОЛАЙ МИТКОВ 

  Кмет на Община Първомай 


