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Горна Оряховица, 2023г.

1. Коалиция „ГЕРБ -  СДС“
гр. София, 
район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17, 
тел. 02 /490  13 13,
02/ 490 09 51 
е т а П :  раипоу@§егЬ.Ь§
Лице за контакт:
Цветомир Петров Паунов

2. Коалиция „ПРОДЪЛЖ АВАМ Е ПРОМ ЯНАТА“
гр. София,
бул. „Александър Стамболийски“ №  84, 
ет. 2, офис 2, 
тел. 0883 472 898, 
е таП : шко1а_ттсЬеу@ аЪу.Ъ§
Лице за контакт:
Никола Георгиев Минчев

3. ПП „ДВИЖ ЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ №  45А, 
тел. 02/811 44 42, 
факс: 02/ 811 44 42 
е_таП : сЬа1гтап @ ф з.Ь §
Лице за контакти:
М устафа Сали Карадайъ

4. ПП „ВЪЗРАЖ ДАНЕ“
гр. София,
бул. „Христо Ботев“ №  111, 
тел. 0887 731 474,
0878 655 672,
етаП:  уа2га2Ьс1апе@уа2га7Ьс1апе.Ь§
Лица за контакт:
Мария Николаева Стефанова 
Петър Николаев Петров

5. Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
гр. София, 
район Възраждане, 
ул. Позитано №  20, 
п.к. 382,
тел. 02 /810  72 00,
0886 83 97 22, 
факс: 02/981 21 85 
е_таП : Ьзр@Ь8р.Ь§
Лице за контакт:
Аглика Стефчева Виденова



6. Коалиция „ДЕМ ОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  ОБЕДИНЕНИЕ“
гр. София,
бул. Драган Цанков №  1 2 -1 4 , 
ет 2, ап. 7, 
тел. 0888 626 392, 
е_таП : 1еат@с1етокгаП.Ьц 
Лице за контакт:
Христо Любомиров Иванов

7. Коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“
гр. София,
кв. „М анастирски ливади“, 
бул. „България“ №  118,
Бизнес център „Абакус“, ет. 6, 
тел. 0898 776 595,
0894 311 022,
е_таП : рг-т1о@Ь§уа2Ьо<1сот 
Лице за контакт:
Даниела Станимирова Дашева

П О К А Н А
за провеж дане на консултации за съставяне на СИ К  

на територията на О бщ ина Горна О ряховица във връзка с провеж дане на избори за
Н ародно събрание на 02 април 2023г.

С У каз №  28 от 31.01.2023г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)) на президента на Република 
България са насрочени избори за Н ародно събрание на 02 април 2023г. Предвид това и на 
основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с изготвяне на предлож ение до Районната 
избирателна комисия за състава на секционните избирателни комисии. Кметът на О бщ ина Горна 
Оряховица -  инж. Д обром ир Д обрев, кани на 23 ф евруари 2023г. от 13:00 ч. в Зала №  102 на 
О бщ ина Горна О ряховица Ваш  представител, упълномощ ен от централното ръководство на 
политическата партия или коалиция за провеждане на консултации за определяне състава на 
секционните избирателни комисии за провеждане на избори за Народно събрание на 02 април 
2023г.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните документи:
1. П исмено предлож ение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предлож ението;
- имената и ЕГН на предлож ените лица;
- длъж ността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предлож еното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или 
копие от реш ението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. 
С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващ и партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълном ощ ени лица, се представя пълномощ но, 
подписано от представляващ ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощ но;

4. С писък на резервните членове, които да зам естят предлож ените от партиите и коалициите 
лица за състави на СИК, когато правомощ ията на член на СИК се прекратят предсрочно или 
когато член на СИ К не се яви в изборния ден. Заместването се извърш ва с реш ение на РИК. 
С писъкът трябва да съдърж а данните, посочени в т. 1.

За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на 
участвалите лица и в какво качество участват; направените предлож ения, възраж ения, особени 
мнения, становищ ето по предлож енията на другите участници, постигнатото съгласие или ако 
такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите 
представители на партиите и коалициите.

П ротоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.
Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощ ен представител на партия 
или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на 
общ ината.



С екционните избирателни комисии се състоят от председател, зам естник-председател, 
секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, зам естник-председател и секретар, е:
- до 7 членове, но не по-малко от 5 членове -  за секции с до 500 избиратели и за СИК, 

обслуж ващ а подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания;
- до 9 членове, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.
При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотнош ението 

между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия 
остатък.

Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един 
член за всяка СИК.

П редставителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. 
П редседателят, зам естник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и същ а партия 
или коалиция.

При назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазват М етодическите 
указания, приети с Решение на ЦИК.

За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за Народно 
събрание на 02 април 2023 г. и владеят български език.

Член на СИК не мож е да бъде:
- кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съж ителство с кандидат за 

народен представител;
- на изборна длъж ност в държ авен или местен орган;
- орган на изпълнителната власт;
- зам естник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Н ародното 

събрание или на М инистерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар 
на общ ина, район, кметство;

- съдия в К онституционния съд, във Върховния административен съд или в 
А дминистративен съд;

- прокурор или следовател;
- заместник-областен управител или заместник-кмет;
- военнослуж ещ  във въоръж ените сили, служител в М ВР, в Д ърж авна агенция 

„Разузнаване“ , в Н ационална служба за охрана, в Д ърж авна агенция „Технически операции“ или в 
Д ърж авна агенция „Н ационална сигурност“ .

Членовете на една и същ а СИК не могат да бъдат помеж ду си:
- съпрузи;
- във фактическо съж ителство;
- роднини по права линия;
- братя и сестри.

Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за Н ародно събрание на 
02 април 2023 г. -  кандидат, застъпник, наблю дател, представител на партия, коалиция или 
инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, 
анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и 
произвеж дането на изборите.

П оканата е публикувана на оф ициалната интернет страница на О бщ ина Горна О ряховица, на 
адрес: \у\у\у. ц-огуаЬоУ1са .и" о г т »

Инж. Д О Б Р О М И Р  ДОБ
Кмет на Община Горна <


