
 

 

 

 

ОБЩИНА ТРЯВНА 

 
ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ 

 

ЗА СЪСТАВ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ 

 

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

с Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия 

насрочвам консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии 

за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

 

на 04 октомври 2021 г. (понеделник) от 14,00 часа, в зала № 403, 

на четвърти етаж в сградата на Община Трявна. 

 

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. 

 

2. 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; 

 

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя 

пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие 

от такова пълномощно; 

 

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 точка 1. 

 

Съгласно Изборния кодекс горепосочените документи остават като неразделна 

част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на 

Общината до Районна избирателна комисия - Габрово. 

Списъците с предложенията за състав на СИК и на резервните членове в СИК се 

предоставят на общинска администрация и в електронен вид – формат word. 

 

 

 

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА,                  /п/ 

Кмет на Община Трявна 
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