
 

 

    О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

   
ПОКАНА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА  

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ  

ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КЪПИНОВЦИ,  

НАСРОЧЕН НА 27 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА 

 

На основание чл. 91, ал.1, изр.2 и ал.3 от Изборния кодекс, Кметът на община Исперих кани 

ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, 

които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република 

България, но не са парламентарно представени на консултации за определяне състава на секционна 

избирателна комисия на територията на община Исперих за произвеждане на частичен избор за Кмет 

на кметство Къпиновци, насрочен на 27 септември 2020 година 

 

Дата на провеждане на консултациите: 27.08.2020г. /четвъртък/ 

Час на провеждане: 15:00 часа 
Място на провеждане: Кабинета на Кмета на община Исперих, находящ се в град Исперих, ул. 

„Дунав“ № 2 
 

Парламентарно представени партии и коалиции са (Решение № 1847-МИ/28.07.2020 г. на ЦИК): 

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 95 народни представители; 

б) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 79 народни представители; 

в) партия ДПС е с парламентарна група от 25 народни представители; 

г) коалиция „Обединени патриоти“ с парламентарна група с 21 народни представители“; 

д) партия ВОЛЯ е с парламентарна група от 12 народни представители. 

 

Нечленуващи в парламентарни групи са осем народни представители. 

Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи - 232. 

 

При консултациите участниците следва да представят (Решение № 1847-МИ/28.07.2020 г. на 

ЦИК): 

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 датата на указа на президента на Република България, с който са насрочени новите или 

частичните избори, или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-

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 или 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 в случаите по чл. 51, 

ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на 

ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“. 

 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 
Кмет на община Исперих 


