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ДО  
ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС 
 
ДО 
ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА 
 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ 
КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДПС 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА 
СИНЯТА КОАЛИЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НДСВ 
 
ГР. ДОБРИЧ 
 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
 На  основание  чл.7, ал. 4 и § 2 от ПЗР на  Закона за прякото участие на 
гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл.34, ал.2 и ал.3  от 
Изборния кодекс и Решение №15-НР  от 21.11.2012 г. на ЦИК, Кмета на община 
Добричка  Ви  кани на 07.12.2012 год. от 9.00 часа  в стая 108 -  заседателна зала  на 
Общинската администрация  на консултации  за определяне  състава    на секционните 
избирателни  комисии  за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г. 
 При провеждане на консултациите инициативният комитет по чл. 10, ал.1, 
т. 5 от ЗПУГДВМС представят: 
 1. Копие от решението за създаване на инициативния комитет, което може да 
бъде заверено от представителя при консултациите; 
 2. Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия 
инициативния комитет по чл. 10, ал.1, т. 5 от ЗПУГДВМС.  
 При провеждане на консултациите  представителите на партиите и 
коалициите от партии следва да  представят: 
 1.Писмено  предложение  за състав на  СИК и подвижни СИК, което съдържа 
имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, 
образование, специалност  и партията  или  коалицията  от партии, която ги предлага; 
 2.Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на 
партията издадено не по- рано от 09.11.2012 г. или заверено от представителя на 
коалицията от партии копие от решение за образуване на коалиция от партии, с което 
се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или 
представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, 
изброени по-горе, могат да бъдат заверени от  представляващите партии, коалициите 
при консултациите лица; 
 3.Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната  
партия или от представляващите коалицията  от партиите лица, в случаите когато в 
консултациите  участват  упълномощени лица; 
 4. Списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в 
случаите по чл.25, ал.1 от ИК. 
 Представителите на партиите и коалициите от партии в предложенията си за 
съставите на СИК  следва да спазват указанията  и изискванията на Решение № 15-НР 
от 21.11.2012 г. на ЦИК, а именно: 



 СИК се състои от председател, секретар и до 5 членове. Представителите на една 
партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща СИК. 
Председателят и секретарят не могат да бъдат от една  и съща партия или коалиция от 
партии. Общия брой на членовете на СИК, вкл. Председател и секретар, се определя 
според  броя на избирателите в съответната секция, както следва: 

- за секция до 500 избиратели включително – до 5 членове; 
- за секция със над 500 избиратели – до 7 членове, но  не по-малко от 5 членове; 
- за подвижни избирателни секции – до 5 членове. 

При определяне съставите и ръководствата на СИК на територията на общината 
се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК, 
както следва: 

- Политическа партия „ГЕРБ”  –  49,0 %; 
- „Коалиция за България”  –  19,6 %; 
- Политическа партия „ДПС”  – 14,7 %; 
- Политическа партия „Атака” –   9,8 %; 
- „Синята коалиция”  –   4,9 %; 

 Политическа партия НДСВ има право на не повече от 2% от членовете на СИК, 
но не по-малко от един член на територията на общината. 
 За членове на комисията  се назначават лица, които са: 

- български граждани; 
- навършили 18 години; 
- не са подставени под запрещение; 
- не изтърпяват наказание лишаване  от свобода; 
- владеят български език. 
Обстоятелствата се доказват с декларация по чл.16 от ИК. 

Не могат да бъдат включвани в състава на СИК: 
- народните представители и членовете на Европейския парламент; 
-  министрите или заместник-министрите,  
-  главните секретари на президента на републиката, на Народното събрание или 

Министерския съвет; 
- главните секретари на министерство или областна администрация; 
-  секретарите на община или кметство; 
- съдиите в Конституционния съд, във Върховния административен съд и в 

административните съдилища или прокурорите в административните отдели към 
окръжните прокуратури или във Върховна административна прокуратура; 

- областните управители, техните заместници, кметовете или заместник-кметовете; 
-  военнослужещите във въоръжените сили; 
-  служителите в Министерството на вътрешните работи. 

 Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини 
по права линия, братя и сестри. 

 
Приложение: Декларация по чл. 16 от ИК. 

 
 
С уважение, 
 /п/ 
ПЕТКО ПЕТКОВ 
 Кмет на община Добричка 
 
 


