
 
 

Изх.№91-00-404 

21.09.2016 г. 

 

ДО  

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ  НА: 

ПП ГЕРБ 

КБ „БСП ЛБ“ 

ПП ДПС 

КП „Реформаторски блок“ 

КП „Патриотичен фронт“ 

КП „България без цензура“ 

ПП „АТАКА“ 

КП „АБВ“ 

В ОБЩИНА ГЪРМЕН 

 

П О К А Н А 
 

за провеждане на консултации за съставяне на Секционните избирателни комисии 

(СИК)  в община Гърмен за произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за националния референдум, на 06.11.2016 г. 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

            На основание  чл. 91 от Изборния кодекс и  Решение № 3524-ПВР/НР от 

16.09.2016 г. на ЦИК, ви каня, на  26.09.2016 г., от 16.00 часа, в заседателната зала на 

Общинска администрация с. Гърмен, за провеждане на консултации за определяне 

състава на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/,  за произвеждане 

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния 

референдум, на 06.11.2016 г. 

 

  Съгласно Методиката за определяне на съставите на СИК, на територията на 

община Гърмен в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

националния референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г. (без съставите на ПСИК) – 

приета с Решение №3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК,  се получава следното 

 

Разпределение на членовете на СИК, в т. ч. ръководства, в община Гърмен, по 

партии и коалиции: 
№ по 

ред 

Партия/коалиция Общ брой 

членове 

В.т. ч 

ръководства 

членове 

1. Партия ГЕРБ 71 23 48 

2. Коалиция БСП лява 

България 

32 12 20 



3. Партия ДПС 25 10 15 

4. Коалиция Реформаторски 

блок 

19 7 12 

5. Коалиция Патриотичен 

фронт 

14 5 9 

6. Коалиция България без 

цензура 

12 4 8 

7. Партия Атака – 9 4 5 

8. Коалиция АБВ 9 4 5 

общо  191 69 122 

 

 

         Представителите на партиите или коалициите от партии, съгласно т. 9 от 

Решение №3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, моля да подготвят  и носят със себе 

си следните документи: 

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

     - трите имена  и ЕГН на предложените лица;  

     - длъжността в комисията, за която се предлагат;  

     - образование, специалност;  

           - партия или коалиция, която ги предлага,  

     - 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 08.08.2016 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 упълномощени лица, се представя и 

пълномощно, подписано от представляващия 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.  

 

        Горепосочените документи остават като неразделна част от протокола на 

консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК. 

 

Приложение: 1. Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, 

                         2. Методически указания за определяне съставите на СИК на 

територията на община Гърмен в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за националния референдум, на 06.11.2016 г.(без съставите на ПСИК).       
                 

С уважение,       

                                                                                                  

МИНКА КАПИТАНОВА              /п/                                                          

Кмет на община Гърмен 

 

СР 

 


