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Изх. № 91-00-548/22.08.2022г. 

 

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА 
Коалиция „Продължаваме Промяната“ 

Коалиция „ГЕРБ-СДС“  

Партия „ДПС“  

Коалиция „БСП за България“  

Партия „Има такъв народ“  

Коалиция „Демократична България – обединение“  

Партия „Възраждане“  

Други партии и коалиции 

 
Относно: Провеждане на консултации за формиране на секционни 

избирателни комисии /СИК/ на територията на община Ракитово, при 

произвеждането на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 91 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 213 от 

02.08.2022г. на Президента на Република България за насрочване на избори за 

Народно събрание на 02 октомври 2022г. и в изпълнение Решение № 1281 – НС 

от 16.08.2022г. на ЦИК, Кметът на Община Ракитово Ви кани на 26.08.2022год. 

/петък/ от 14,30 часа в залата на Общински съвет - Ракитово, на адрес: гр. 

Ракитово, ул. Иван Клинчаров № 57, да присъствате и вземете участие при 

провеждането на консултации за определяне състава и броя на членовете на 

секционните избирателни комисии. 

При провеждането на консултациите е необходимо да представите: 

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

предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, 

образование, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка с 

предложеното лице; 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно 

състояние на партията, издадено не по-рано от 01 август 2022г., или копие от 

решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно 

събрание; 

в) оригинал на 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 се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. 

http://www.rakitovo.bg/
mailto:rakitovo@rakitovo.bg


Представените от Вас документи остават, като неразделна част от 

протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на 

общината до Районна избирателна комисия – Пазарджик. 

Моля, обърнете внимание на разпоредбата на чл. 92, ал. 9 от Изборния 

кодекс за действия при непредставяне на всички членове, на които имате право. 

 
Приложение:  

1. Примерен образец на предложение за състав на СИК и резервни членове; 

2. Методически указания на ЦИК за определяне съставите на СИК на 

територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на 

СИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г. (без 

съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК) 

 

 

 

С уважение,  

 

Георги Холянов /п*/ 

Кмет на Община Ракитово 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни /Регламент /ЕС/2016/679/. 

 


