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OTHOCHO: llpoeex4aue Ha KoHcynraunu Ba cQopuupaue Ha Cex4nonnn
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Ha ocHoeaHhe q.n, 91, aa. 1-5, sr'a Bpb3Ka c un.92, vn. 95, vn, 96, 5 1, T. 10 or

fionunurenHrre paenope,q6il Ha Vlelopavtn Ko,qeKc/ Peu:eHre N9 1029-M]4 or 10

cenreMBpl4.2Ot9 r., na L[enrparHara ns6rparerHa KoM14ct4s (t]l4K), PeuleHne Ng 5-2109

Ml4 or 11.09.2019 r. na O6ulnncKara rs6rparenHa KoMLrcr4a - fleaun (Ot4K) M BbB

Bpb3Ka c npoil3BexAaHero Ha ns6oprre 3a o6qnncrcn cbBerHhur4 t 3a KMeroBe/

HacpoqeHh aa 27 oKroMBpl4 2OI9 r., c Yrcas N9 163/10.07.2019 r. na llpesr,qeHra Ha

Peny6rnra Etnrapnr, o6n. AB 6p.56/16.07.20t9 r,, Btt KaHe Aa B3eMere yqacrile B

KoHcynraLlAV za onpe4enflHe Ha cbcraBilTe Ha C14K e o6u.lnna Aeern.

Koncynraqlrnre ute ce npoBeAar na 19 cenreMBpu 2O19 r. (ueretprux) or
15.00 qaca B sace4arenHara 3ana Ha O6ulrxcra a4MuHncrpaqnn fieenn,
rp. ffeenx r yn. ,,Apyx6a" Ng 1, erax III.

B roHcynraqhhre yLtacrnar npe4craBilrenilre Ha napnaMeHTapHo npe.qcraBeHilTe

naprht4 t4 Koarfiqilu a 44-to Hapo4no ct6panre tA Koannqwra/ Kosro uva ue1panw c

nefiHara KaHAh.qarcKa nrcra qneHoBe Ha Eaponeficrun napnaMeHT or Peny6nNra

Eunrapvn, Ho He e napnaMeHTapHo npe.qcraBeHa, a hMeHno: flfl ,[Ep6", Koalrqnn,,6Cfl
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B rcoHcyaraqililTe Morar Aa yL{acrBar t Apyrv naprilr4 n Koanvqnur Kovtro He ca

npeAcraBenn a Hapo4Horo cu6paHne unl4 a EeponeficKile napnaMeHr.

rp,fleeun, yn,,,4pyx6a", N9 1, ren 0304I/2I74, $arcct 0304L/26 61,
e-mail: obshtina@devin,bg, web site: www,devin.bg
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При провеждането на консултациите е необходимо да представите: 

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

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; 

- три имена и ЕГН 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 на удостоверение за актуално правно 

състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или заверено от 

представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията за 

участие в 44-то Народно събрание, с които се удостоверяват имената на лицата, 

представляващи съответната партия или коалиция. 

3. Пълномощно, подписано от лицата, представляващи съответната партия 

или коалиция, или заверено копие от такова пълномощно, в случаите, когато в 

консултациите участват упълномощени лица. 

4. 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 от ИК или когато член на 

СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК – 

Девин. Списъкът трябва да съдържа данните, описани за предложението по т. 1. 

Информацията по т. 1 и т. 4 по възможност да се представи освен на хартиен 

носител и на електронен носител. 

Представените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават неразделна 

част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на 

общината до Общинска избирателна комисия – Девин за назначаване на съставите 

на СИК. 

С Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия 

са определени условията за назначаване съставите на СИК за изборите за общински 

съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., и са приети Методически 

указания за определяне на съставите на СИК на територията на общината и за 

разпределение на местата в ръководствата на СИК (без съставите на ПСИК). С 

Решение № 5-2109 МИ от 11.09.2019 г. на ОИК – Девин е определен броят на 

членове на СИК в община Девин. С решенията можете да се запознаете на интернет 

страниците на ЦИК – www.cik.bg, на ОИК – oik2109.cik.bg и на Община Девин – 

www.devin.bg, в меню „Обявления”, секция „Местни избори 2019”.  

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-09-395 от 22.08.2019 г. на кмета на 

община Девин на територията на община Девин са образувани 22 (двадесет и две) 

избирателни секции за произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. По данни на Главна дирекция „ГРАО” три 

от тях са с до 100 избиратели, седем са с от 101 до 500 избиратели, а останалите 

дванадесет са с над 500 избиратели. При наличие на не по-малко от 10 избиратели, 
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които са живели през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното 

населено място, на територията на което е съответното заведение, ръководителите 

на лечебните заведения на територията на гр. Девин ще образуват избирателни 

секции с до 100 избиратели, а при постъпили (до 12 октомври 2019 г.) не по-малко 

от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна урна, ще бъде сформирана и 

подвижна/и СИК. 

За членове на СИК се предлагат лица, които имат право да гласуват в 

изборите за общински съветници и за кметове и владеят български език. При 

назначаването на членовете на СИК се прилагат ограниченията по чл. 66 от 

Изборния кодекс. 

В секция „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019” на интернет страницата на Община Девин – 

www.devin.bg, се публикува актуална информация по организационно-техническата 

подготовка и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019 г.  

Телефон за връзка: 03041/2769 и 0879221588; e-mail: sekretar@devin.bg. 

Приложения:  

1. Приложение № 1 – Предложение СИК – примерен образец. 

2. Приложение № 2 – Справка за разпределение на местата в ръководствата 

и членовете на СИК по секции. 

З. Приложение № 3 – Проект – Разпределение на местата в ръководствата и 

членовете на СИК по партии и коалиции. 

С уважение, 

 /П/ 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ 

Кмет на община Девин 

  

 




