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ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ И
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, С ЧЛЕНОВЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ ЛИСТИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
ПОКАНА
ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на ОБЩИНСКАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ за провеждането на Избори за общински съветници и кметове
и Национален референдум на 25 октомври 2015 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Президентът на Република България с Указ № 162 от 10.08.2015 г. (обн. в ДВ, бр.
61/11.08.2015 г.), насрочи избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и с
Указ № 163 от 10.08.2015 г. (обн. в ДВ, бр. 61/11.08.2015 г.), определи 25 октомври за дата за
произвеждане на национален референдум с въпроса: „Подкрепяте ли да може да се гласува и
дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?”
Съгласно чл. 74 от Изборния кодекс /ИК/ и в съответствие с Решение № 1524-МИ/НР от
18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/ назначава ОИК за всяка община не покъсно от 50 дни преди изборния ден-до 04 септември 2015 г. включително.
В изпълнение на чл. 75 от ИК и Решение № 1524 № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на ЦИК,
Ви каня на 26 август 2015 г. /сряда/, в Заседателна зала на втори етаж в сградата на
общинска администрация – Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2, за провеждане на консултации
относно определяне състава на Общинска избирателна комисия – Смядово.
Консултациите ще се проведат при следния ред:
9.00 часа – проверка на документи;
9.30 часа – преговори за състава на общинска избирателна комисия – Смядово.
При провеждане на консултациите при Кмета на общината парламентарно
представените партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен
граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията,
която ги предлага;
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Към предложението за състава на ОИК е необходимо да представите и списък на резервни
членове, които ще заместят предложените лица при възникнала необходимост.
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено не по-рано от 10 август 2015 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от
представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се
удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в
консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено
висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена
диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на
Изборния кодекс, съгласно приложението.
д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят
предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не
участва в заседанията й повече от 10 дни.
Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
Съгласно чл. 76 от ИК и Решение № 1524 № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на ЦИК, относно
определяне състава и общия брой на членовете на ОИК: Съставът на ОИК за общините с до 150
избирателни секции включително, е общо 11 членове, включително председател, заместникпредседател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите по т. 3 е, както следва:
за Партия „ГЕРБ" - 3 членове, за Коалиция „БСП лява България" - 2 членове; за Партия „ДПС" - 1
член, за Коалиция „Реформаторски блок" - 1 член, за Коалиция „Патриотичен фронт" - 1 член, за
Коалиция „България без цензура" - 1 член, за Партия „Атака" - 1 член, за Коалиция „АБВ" - 1
член.

Приложение:
РЕШЕНИЕ № 1524-МИ/НР София, 18.08.2015 г. на ЦИК

С уважение,
ИВАНКА ПЕТРОВА /п/
Кмет на община Смядово
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