
Районна избирателна комисия Велико Търново 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 31 

Велико Търново, 28.04.2014 

ОТНОСНО: назначаване на съставите на СИК на територията на Община Велико Търново 

Постъпило е предложение за назначаване на състава на СИК в Община Велико Търново от Кмета 

на общината изх. № 37-69/23.04.2014 г., заведено под № 65/ 24.04.2014 г. във входящият регистър 

на РИК-В. Търново, в 10,05 ч.  

Към заявлението са приложени:  

1. Предложение за състав на 138 броя секционни избирателни комисии, заедно със списък на 

резервни членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, 

длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги 

предлага и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;  

2. Предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК;  

3. Заверено от партиите копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено не по-рано от 21 март 2014 г.- 4 броя и решение за образуване на коалицията от партии 

- 2 бр., с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или 

представляващия/те коалицията от партии лица;  

4. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от 

партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица - 14 броя;  

5. Протоколът от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от 

партии, подписани от участниците в консултациите, без наличието на особените мнения и 

писмени възражения; 6. Копие от поканата за датата, часа и мястото на провеждане на 

консултациите и начина на оповестяването.  

Всички представени документи бяха подробно разгледани и проверени. Същите отговарят на 

изискванията посочени в решение № 97-ЕП/ 08.04.2014 г. на ЦИК София и на визираното в чл. 91 

от Изборния кодекс. 

Налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни 

комисии в Община Велико Търново поради което и на основание чл. 92, ал.1, ал.4, чл.95, във вр. 

с чл.72, ал.1, т.4 и чл.89 от Изборния кодекс, РИК- Велико Търново  

  РЕШИ:    

НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии в Община Велико Търново 

предложен от кмета на Община Велико Търново в СИК с номера: от 040400001 до 040400091, от 

040400095 до 040400135, от 040400137 до 040400142,  

http://www.cik.bg/reshenie/?no=97&date=08.04.2014


както и УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове, съгласно приложени списъци към 

писмо наш вх. № 65/24.04.2014г.  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в три дневен срок, считано от обявяването 

му.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Илиян Недев  

 

СЕКРЕТАР:  

Ирена Стасинопулу  

 


