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Изх. № 5601-2
Сливен, 10.02.2017г.
ПОКАНА
ДО
ПП „ГЕРБ“, КОАЛИЦИЯ“БСП ЛБ“, ПП „ДПС“, КОАЛИЦИЯ“РЕФОРМАТОРСКИ
БЛОК“, КОАЛИЦИЯ“ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО,
КОАЛИЦИЯ“ББЦ“, ПП „АТАКА“, КОАЛИЦИЯ „АБВ“
Относно: Консултации за състави на Секционни избирателни комисии.
С Указ №59 от 24.01.2017 год. /обнародван в ДВ бр.9 от 26.01.2017г./ на Президента
на Република България са насрочени на 26.03.2017 год. /неделя/ избори за народни
представители за Народно събрание.
Предвид това и на основание чл.91, ал.9 от Изборния кодекс, Кметът на общината
трябва да направи предложение до Районната избирателна комисия за назначаване на
Секционни избирателни комисии. Предложението трябва да се направи след консултации с
партиите и коалициите. В консултациите участват партиите и коалициите, които са
участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и са имали
парламентарна група в Народното събрание към 24.01.2017 г. С Решение 4237-НС от
07.02.2017, Централната избирателна комисия е утвърдила Методически указания за
определяне съставите на СИК.
С моя заповед № РД-15-192/02.02.2017 г. на територията на Община Сливен са
образувани 183 избирателни секции, от които 127 в гр. Сливен и 56 за населените места. Към
02.02.2017 г. от всичките 183 избирателни секции 37 са с до 500 избиратели, 7 са с до 100
избиратели. Останалите са с над 500 избиратели.
При постъпили до 12.03.2017 г. не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна
избирателна секция, ще бъде сформирана и подвижна СИК.
В съответствие с чл.9, ал. 6 и ал.9 от Изборния кодекс избирателни секции може да се
образуват в болнични заведения и местата за задържане. В тази връзка моля да направите
предложения за членове и на тези избирателни секции.
В тази връзка се обръщам към Вас с покана да участвате в консултациите за
назначаване съставите на Секционни избирателни комисии, които ще се проведат на
17.02.2017г. от 10,00ч. часа, в зала 105 на Община Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1.
Представителите на партиите или коалициите от партии, участващи в консултациите
да бъдат надлежно упълномощени от централните ръководства чрез представляващите
партиите или коалициите от партии лица.
На срещата е необходимо да представите:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- три имена 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 24.01.2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за
участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на
лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно,
подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова
пълномощно;
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 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.
При изготвяне на своите предложения следва да се съобразите с Решение № 4182НС/01.02.2017 г. на ЦИК, в което са посочени изискванията за назначаване на членове на
СИК.
Предложенията за съставите на СИК моля да изпращате по електронен път на адрес:
gga@abv.bg.
Използвам повода да Ви уведомя, че в официалния сайт на Община Сливен
www.sliven.bg - е създадена рубрика “ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ – 2017 година”, където
се помества актуална информация по организационно – техническата подготовка на
изборите.
Разчитам на Вашето присъствие.
С уважение,
СТЕФАН РАДЕВ /п/
Кмет на Община Сливен

