ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ № 37А
тел. 03561/7001, 0882/310 591, факс: 03561/7779
е-mail: municipality@septemvri.bg, http://www.septemvri.bg

ДО
Коалиция „Продължаваме Промяната“
Коалиция „ГЕРБ-СДС“
Партия „ДПС“
Коалиция „БСП за България“
Партия „Има такъв народ“
Коалиция „Демократична България – обединение“
Партия „Възраждане“

ПОКАНА
за провеждане на консултации за съставите на СИК и ПСИК във връзка с произвеждане на
избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 89, чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 95 и чл.
96 от ИК и Решение № 1281-НС/2916.08.2022 г. на ЦИК Районната избирателна комисия по
предложение на кмета на общината назначава съставите на секционните избирателни
комисии (СИК) не по-късно от 25 дни преди изборния ден, и съставите на подвижните
секционни избирателни комисии (ПСИК) не по-късно от 10 дни преди изборния ден и
утвърждава списъка на резервните членове. На основание чл. 91, ал. 2 от ИК в
консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно
събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 91, ал. 1 от ИК, във връзка с изготвяне на
предложение до РИК-Пазарджик за съставите на СИК и ПСИК на 23.08.2022 г. / вторник/ от
17,30ч. в сградата на НЧ „Отец Паисий – 1910“ /обновеното кино/ намираща се на бул.
„България“ №148, каня Ваш представител или упълномощено лице от централното
ръководство на политическата партия или коалиция, за провеждане на консултации за
определяне съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за
Народно събрание на 02.10.2022 г.
Съгласно чл. 91, ал. 4 от ИК и т. 7 на Решение № 1281-НС/2916.08.2022 г. на ЦИК при
провеждането на консултациите, участващите в тях партии и коалиции представят следните
документи:
а) 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.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено не по-рано от 01.08.2022г., 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;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от
представляващите 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 или ПСИК се прекратят предсрочно или
когато член на СИК или ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на
РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.
Представените документи остават като неразделна част от протокола съставен при
консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на общината до Районната
избирателна комисия.
В случай на непостигнато съгласие за съставите на СИК и ПСИК ще се проведат
допълнителни консултации на 25.08.2022 г. от 17,30 ч. в сградата на НЧ „Отец Паисий –
1910“ /обновеното кино/ намираща се на бул. „България“ №148.

С уважение,
ИВАНКА КРЪСТЕВА ВОЩАНСКА
За кмет на община Септември
/ съгласно Заповед № 1660/16.08.2022г. /

