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ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ - СДС”

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

Относно: Покана за провеждане на консултации за състава на секционните
избирателни комисии (СИК) с парламентарно представените партии и коалиции в 46-то
НС във връзка с произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на Република
България, както и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 91 от Изборния кодекс, във връзка с Решение
№ 644-ПВР/НС 29 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на 8
октомври 2021 г. (петък) от 15.00 часа в залата на Общински съвет Котел в сградата на
общинската администрация в гр. Котел, пл. „Възраждане“ № 1, за участие в консултациите
за определяне състава на СИК за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на
Република България, както и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

При провеждането на консултациите следва да представите:
а) писмено предложение за състава 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 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на
коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват
имената на 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;
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г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и
коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят
предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с
решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Следва да имате предвид, че горепосочените документи остават като неразделна
част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината
до Районната избирателна комисия.

При представянето на предложенията си следва да се съобразите с изискванията
към членовете на СИК, упоменати в чл. 95 и чл. 96 от ИК.

Настоящата покана е публикувана на интернет страницата на община Котел, в
съответствие с разпоредбата на чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс.

Съгласно същата разпоредба, консултациите са публични и в тях може да участват
и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Приложение:

Решение № 644-ПВР/НС 29 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия.

КОСТА КАРАНАШЕВ /П/
Кмет на Община Котел
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https://kotel.bg/wp-content/uploads/2021/10/resheniye-644-izbori3-04102021.pdf

