
 

ДО  

Парламентарно представените партии и коалиции: 

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА” 

Коалиция „ГЕРБ-СДС” 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” 

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” 

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” 

Коалиция  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” 

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 

Други партии и коалиции, които не са парламентарно представени  

 

П О К А Н А 

 

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на секционна избирателна 

комисия в избирателна секция образувана в МБАЛ „Шумен АД” с адрес: гр. Нови пазар, ул. „Христо 

Ботев” №22, за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 год. 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С Указ № 213 от 01.08.2022 год., /ДВ. брой 61 от 02.08.2022 год./ на Президента на Република 

България бяха насрочени избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 год. 

Централната избирателна комисия с Решение №1233-НС от 11.08.2022 год., определи условията 

и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения. 

Съставът и броят на членовете на СИК се определя по реда на чл. 92 от ИК. Броят на членовете 

на СИК, включително председател, заместник-председател и секретар е: 

1. за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5;  

2. за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5.  

 

 Със свое Решение №6 от 17.08.2022 год. РИК – Шумен определи броя на членовете на СИК, 

съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва: 

- За избирателни секции с до 500 избиратели – 7 членове; 

- За избирателни секции с повече от 500 избиратели – 9 членове; 

- За подвижните избирателни секции – 5 членове. 

 

 С Решение №1281-НС от 16.08.2022 год. ЦИК дава указания относно провеждането на 

консултации за сформиране на съставите на СИК за изборите за Народно събрание на Република 

България, насрочени на 2 октомври 2022 год.  

  

На основание чл. 91, ал.1, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс и Решение №1233-НС от 11.08.2022 

год. на Централната избирателна комисия, в качеството си на Кмет на Община Нови пазар, Ви каня 

на 29.09.2022г. /четвъртък/ от 9:00 часа в зала 310 в сградата на Община Нови пазар да участвате в 

консултации за определяне състава на секционна избирателна комисия в избирателна секция 
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образувана в МБАЛ „Шумен АД” с адрес: гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22, за произвеждане на 

изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 год. 

Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК и т. 7 от Решение №1281-НС от 16.08.2022 год. на 

Централната избирателна комисия, е необходимо да представите следните документи: 

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: 

- Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; 

- Трите имена и единен граждански номер на предложеното лице; 

- 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 01.08.2022 год. или копие от решението за образуване на коалицията за 

участие в изборите за 47-то Народно събрание, удостоверяващи пълномощията на лицата, 

представляващи партията или коалицията; 

3. Пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие 

от такова, когато в консултациите участват упълномощени лица; 

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените по т. 1 лица, когато 

правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния 

ден.  

 

Забележка* 

 Моля, да съобразите разпоредбата на чл. 92, ал. 9 от ИК относно последиците при 

непредставяне на всички членове, на които политическите партии имат право! 

 

 Чл. 92, ал. 9 от ИК „ В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите 

и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но 

не са парламентарно представени, не са направили предложения за всички членове, на които имат 

право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по 

предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 91, ал. 2. Попълването се 

извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна 

комисия.” 

 

 Моля, при съставяне на своите предложения да съобразите разписаните изисквания в т. 17 „Кой 

може да бъде член на СИК” и в т. 18-20 „Кой не може да бъде член на СИК” на Решение №1281-НС от 

16.08.2022 год.на ЦИК.  

 

 Във връзка с Решение №1281-НС от 16.08.2022 год. на ЦИК и дадените методически указания 

за определяне съставите на СИК на територията на общината, както и за разпределение на местата в 

ръководствата на СИК в изборите за народни представители в Народно събрание на Република 

България, насрочени на 2.10.2022 год. /без съставите на ПСИК/, Решение №6 от 17.08.2022 год. РИК – 

Шумен и в съответствие с императивната разпоредба на чл. 92, ал. 6 от ИК, Ви представяме 

предложение за разпределение на местата в избирателна секция за гласуване на пациенти, 

настанени в МБАЛ „Шумен АД”, с  гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22 

  
СИК № Адрес:  Председател Заместник-

председател 

Секретар Член Член Член Член 

302200036 гр. Нови 

пазар, 

ул. 

„Христо 

Ботев” 

№ 22  

ПП 

Продължаваме 

промяната 

Коалиция 

ГЕРБ-СДС 

ПП ДПС Коалиция 

БСП 

ПП 

ИТН 

Коалиция 

ДБ 

ПП 

Възраждане 

 



  

 Резултатите от проведените консултации ще бъдат обективирани в протокол, който следва да се 

подпише от участниците. При отказ да се подпише протоколът, както и когато е подписан с особено 

мнение, следва да се приложат съответните мотиви, както и писмени възражения на партиите и 

коалициите, ако има такива. 

 Настоящата покана може да намерите и на интернет страницата на Община Нови пазар на 

адрес:  

 

Приложения:  

 

Решение №1233-НС от 11.08.2022 год., на Централната избирателна комисия, определящо 

условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, достъпно на адрес: 

https://www.cik.bg/bg/decisions/1233/2022-08-11  

Решение №1281-НС от 16.08.2022 год. на Централната избирателна комисия, достъпно на 

адрес: https://www.cik.bg/bg/decisions/1281/2022-08-16  

Решение №6 от 17.08.2022 год. на Районна избирателна комисия – Шумен, достъпно на адрес: 

https://rik30.cik.bg/ns202210/decisions/6/2022-08-17  

Решение №8 от 17.08.2022 год. на Районна избирателна комисия – Шумен, достъпно на адрес: 

https://rik30.cik.bg/ns202210/decisions/8/2022-08-17  

Образец на Предложение за състав на СИК на територията на Община Нови пазар - ТУК.  
 

    

С уважение, 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

 

Изготвил: 

Калоян Хинчев 

Секретар на Община Нови пазар 
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