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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 Секционните избирателни 

комисии на територията на Община Нови пазар, за произвеждане на изборите 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. 

Съгласно чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) Районните избирателни комисии (РИК) 

назначават секционните избирателни комисии (СИК) за всяка избирателна секция не по-късно от 25 

дни преди изборния ден, т.е. до 06.09.2022 год., след провеждане на публични консултации при Кмета 

на общината по реда на чл. 91 от ИК.  

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 Заповед №688/11.08.2022 год. на Кмета на община Нови пазар на територията на община 

Нови пазар са образувани 34 броя избирателни секции.  

 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.  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIC OF BULGARIA 

NOVI PAZAR MUNICIPALITY 
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

КМЕТ телефон:+359 + 0537 /2 3466 

Факс: +  359 + 0537 /2 40 10 

Факс:+359+0537/95530 

Зам кмет : 

телефон +359 + 0537 /95523 

        +359 + 0537 /95525 

 

 

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015 

mailto:npazar@icon.bg


На основание чл. 91, ал.1, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс и Решение №1281-НС от 16.08.2022 

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

на 24.08.2022г. /сряда/ от 9:00 часа в зала 310 в сградата на Община Нови пазар да участвате в 

консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на Община 

Нови пазар 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 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 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, (около 10%) 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 №8 от 17.08.2022 год. РИК – 

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

разпределение на определения максимален брой членове в СИК – 280 (двеста и осемдесет), по партии 

и коалиции с право на участие в СИК, както следва:  

  

ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ ОБЩ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В 

СИК 

В Т.Ч. РЪКОВОДСТВА НА 

СИК 

Коалиция „Продължаваме 

промяната” 

57 29 

Коалиция „ГЕРБ-СДС” 52 26 

ПП „ДПС” 35 15 



Коалиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ” 

34 12 

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД" 34 8 

Коалиция „Демократична 

България – обединение” 

34 7 

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 34 5 

 ОБЩО: 280 ОБЩО: 102 

 

 Консултации за ПСИК за избиратели с трайни увреждания ще бъдат проведени не по-късно от 

13.09.2022 год., в случай, че такива секции бъдат образувани. 

 В съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с 

Решение №474 на Министерски съвет от 14.07.2022 год. и според заболеваемостта към момента на 

провеждане на изборите, броя на настанените в лечебни заведения и поставени под карантина и/или 

под домашно лечение, за лица с избирателни права, при необходимост, ще бъдат образувани 

допълнително СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, съгласно Закона за здравето. 

 За провеждане на консултации за съставите на горепосочените ПСИК ще бъдете уведомени при 

спазване на нормативно установените срокове. 

 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. 

 Консултациите ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с 

разпространението на Covid-19, актуални към датата на провеждане на консултациите на национално 

и/или областно ниво. 

 Настоящата покана може да мерите и на интернет страницата на Община Нови пазар на адрес: 

https://novipazar.bg/wps/portal/municipality-novipazar/elections/izbori-ocomber-2022  

 

Приложения:  

Заповед №688/11.08.2022 год. на Кмета на община Нови пазар, достъпна на адрес: 

https://novipazar.bg/wps/wcm/connect/novipazar.bg22509/f637b721-76fd-4f35-8ef9-

1cf2391f7fbf/6881.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_PP

GAHG8009LEA0QRMH75BI5R30-f637b721-76fd-4f35-8ef9-1cf2391f7fbf-oagWML-  

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, 

 

ЗЛАТИНА ТАСКОВА /п/ 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

(Съгласно Заповед №375/01.04.2020 год.) 

 

Изготвил: 

Калоян Хинчев 

Секретар на Община Нови пазар 
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