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/ПОКАНА 

за провеждане на консултации за съставяне на СИК във връзка с 
произвеждане на Национален референдум на 27.01.2013г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Съгласно Решение № 15-НР/21.11.2012г. на ЦИК, прието на основание чл.7, 
ал.З - 4 и §2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт 
и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) във връзка с чл.26, ал.1, т.1, 2 и 3, чл.15, 
ал.З, чл.16, ал.З, чл.17, чл.19, чл.29, ал.1, т. 2, чл.34, 35 и чл.176 от Изборния 
кодекс, Районната избирателна комисия, по предложение на Кмета на общината, 
назначава съставите на секционните избирателни комисии и подвижните 
секционни избирателни комисии до 20 декември 2012г. включително. 

Кметовете на общини до 15 декември 2012г. включително провеждат 
консултации за съставите на СИК и подвижни СИК с представителите на 
инициативния комитет по чл.Ю, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС и на парламентарно 
представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание, и на 
партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, 
но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните 
разпоредби на ИК. 

Предвид изложеното, на основание чл.34, ал.2 от Изборния кодекс и Решение 
№ 15-НР/21.11.2012г. на Централната избирателна комисия и във връзка с 
изготвяне на предложение до Районната избирателна комисия за състава на 
секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии, 
Кметът на Община Велико Търново инж. Даниел Панов, кани на 03 и 04 декември 
2012г. от 10.00 ч. в Зала № 302 на Община Велико Търново Ваш представител, 
упълномощен от централното ръководство на политическата партия, коалиция или 
инициативния комитет по чл.Ю, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС за провеждане на 
консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии за 
провеждане на Национален референдум на 27.01.2013г. 

При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии 
представят следните документи: 

а) 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; 



б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно 
състояние на партията издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от 
представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на 
коалицията 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 партиите, коалициите или инициативния комитет 
при консултациите лица; 

в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия 
съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, 
когато в консултациите участват упълномощени лица; 

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях 
лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на 
районната избирателна комисия. 

При провеждане на консултациите инициативния комитет по чл.Ю, ал.1, т.5 
от ЗПУГДВМС представя: 

а) копие от решението за създаване на инициативния комитет, което може 
да бъде заверено от представителя при консултациите; 

б) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия 
инициативния комитет по чл.Ю, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС. 

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като 
неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на 
Кмета на общината до Районната избирателна комисия. 

Инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Великр~ 
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