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Изх. 435/16.02.2023 г. 

 

 
ДО 

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“ 

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 

ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ 

ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ 

 

 

П О К А Н А 

за провеждане на консултации за съставяне на СИК   във връзка с произвеждане на 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

В изпълнение на задълженията ми по чл.91 (1) от Изборния кодекс и във връзка 

с Указ № 28 на Президента на Република България за разпускане на Четиридесет и 

осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно 

събрание на 2 април 2023 г. насрочвам консултации за сформиране съставите на 

секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г.  на 21.02.2023 г. /вторник/ от 11:00 ч. в 

заседателна зала на Община Брегово. 

При консултациите участващите партии и коалиции представят: 

1. Писмено предложение за състав на СИК, 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 лице. 
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2.  Заверено копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към 

датата на насрочване на изборите или заверено копие от решението за образуване на 

коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи 

партията или коалицията. 

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в 

консултацията участват упълномощени лица. 

4. 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. Заместването се 

извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1. 

 Съгласно Изборния кодекс горепосочените документи остават като 

неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с 

предложението на Кмета на Община Брегово до Районна избирателна 

комисия – Видин   

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Брегово – www.bregovo.bg е 

създадено меню Избори 2023, където се помества актуална информация. 
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