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ДО                                                                                         

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ 

ДО ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ 

                                                                             Изх № 92-1158-1 / 17.08.2022 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

          На основание чл. 91, ал.1 от Изборния кодекс и  указанията дадени с  

РЕШЕНИЕ № 1281-НС от 16 август 2022 г.на ЦИК Ви каним на 23.08.2022 г. ( вторник), 

от 10:30 часа, в зала на ОбС Мъглиж в сградата на Община Мъглиж, на адрес :  

гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32, ет 3 на консултации за определяне състава на 

секционните избирателни комисии на територията на община Мъглиж за произвеждане 

на избори за народни преставители   на 2.10.2022 г. 

Консултаците са публични и в тях участват парламентарно представените партии и 

коалиции в 47-тото Народно събрание на Република България и други партии и 

коалиции. 

При консултациите партиите и коалициите, които ще участват следва да представят 

следните документи : 

а) 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. 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на 

партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на 

коалицията за участие в изборите за 47-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, 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 буква „а“. 
 

 С уважение,  

 

 Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ  

Кмет на Община Мъглиж 

 
Данните и подписът са заличени на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) 
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