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УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

ПП „ГЕРБ-СДС“

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И ВОБОДИ“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за сформиране на Секциона

избирателна комисия (СИК) – за произвеждане на частичен

избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен на

27 Февруари 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 и 3 във връзка с чл.89, ал.1, чл.92, ал.1, чл.95,

§1, т.10 от ДР на Изборния кодекс, Решение № 1074-МИ от 20 януари 2022 г. на

Централната избирателна комисия (ЦИК), и във връзка с произвеждане на

частичен избор за кмет на кметство Тича, насрочен на 27 Февруари 2022 г. с

Указ 285 на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 103/10.12.2021г.,

Ви каня да вземете участие в консултации за определяне на състава на

секционните избирателни комисии (СИК) – Котел.

Консултациите ще се състоят на 28 януари 2022 г. от 11.00 часа в

Общинска администрация – Котел, пл. „Възраждане” № 1, ІІ етаж, стая

№ 13.

В консултациите участват представителите на парламентарно

представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание, а именно:

Коалиция „Продължаваме промяната“, Коалиция „ГЕРБ-СДС“, ПП „Движение за

ОБЩИНА
КОТЕЛ



права и свободи“, Коалиция „БСП за България“, ПП „Има такъв народ“, Коалиция

„Демократична България - обединение” и ПП „Възраждане“.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не

са парламентарно представени.

При провеждането на консултациите е необходимо да представите:

1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии,

което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави

предложението;

- три имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжност в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

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

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно

състояние на партията, издадено не по-рано от датата на указа на

президента на Република България, с който са насрочени частичните

избори, или копие от решение за образуване на коалицията за участие в

изборите за 47–то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на

лицата, представляващи партията или коалицията.

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или

коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. 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 в случаите на чл.51, ал.2 от ИК или когато член на

СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

Спиисъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1.

С уважение,

КОСТА КАРАНАЩЕВ /П/
Кмет на община Котел

Гр.Котел, обл.Сливен пл. “Възраждане” № 1, тел. 0453/4 23 36,4 20 30, факс: 4 25 40, e-mail:kmet@kotel.bg


