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ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ
ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК И ПСИК

Относно: Провеждане на консултации за сформиране състава на Секционните
избирателни комисии (СИК) и състава на подвижната секционна избирателна комисия
(ПСИК) на територията на Община Ситово на основание чл. 91 и чл. 90, ал. 2 от Изборния
кодекс и във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание Указ на Президента на Република България № 245 от 14.09.2021г. (обн.
ДВ, бр. 77, от 16.09.2021г.) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за
народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021г. и във връзка с Решение №
644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Решение №13-ПВР/НС от 03.10.2021г. на РИКСилистра, Ви уведомяваме и каним на консултации за сформиране съставите на Секционно
избирателните комисии и състава на подвижната секционна избирателна комисия на
територията на Община Ситово по чл. 92 от Изборния кодекс, които ще се проведат на
08.10.2021г. (петък) от 11:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет на Община
Ситово.
Парламентарно представени партии и коалиции са:
1. Партия „Има такъв народ“ е с парламентарна група от 65 народни представители;
2. Коалиция „ГЕРБ-СДС“ е с парламентарна група от 63 народни представители;
3. Коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 36 народни представители;
4. Коалиция „Демократична България – обединение“ е с парламентарна група от 34
народни представители;
5. Партия „ДПС“ е с парламентарна група от 29 народни представители;

6. Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ е с парламентарна група от 13 народни
представители.
Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи, е 240.
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В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са
парламентарно представени.
Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместникпредседател, секретар и членове.
Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и
секретар е както следва:
- за секции с до 500 избиратели – до 7 членове;
- за секции с над 500 избиратели – до 9 членове.
Съгласно чл. 91 ал. 4 и ал. 5 от ИК при консултациите, партиите и коалициите трябва
да представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и състав на 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 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на
коалицията за участие в изборите за 46-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 и състава на ПСИК, 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“.
Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна
част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на общината
до РИК - гр.Силистра.
Настоящото уведомление е обявено на информационното табло на Община Ситово и
е публикувано на официалната интернет страница www.sitovo.bg.
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