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   О Б Щ И Н А    П Р И М О Р С К О 
8180 гр. Приморско, ул.”Трети март” №56, тел. 0550/33000,  факс 0550 /3 23 73, obshtinа@primorsko.bg 

 

 
Изх.№............................. 
Приморско..................... 
 
 
 
ДО 
ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ 
КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“ 
ПП „ДПС"  
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"  
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

 

 

ПОКАНА 

 

        Във връзка с провеждането на избори за  Народно събрание на 02.10.2022 г.,  на 
основание чл. 91, ал. 1 и 3 от ИК ви уведомяваме, че на 24.08.2022г. /сряда/  от 11:00 ч. в 
гр. Приморско, ул.”Трети март”, № 56, в заседателната зала на партерния етаж в 
сградата на общинска администрация ще се проведат консултации с представителите 
на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание за 
определяне съставите на СИК в община Приморско. 
         

При консултациите участващите партии и коалиции представят: 

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: 

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; 

- имената и ЕГН на предложените лица; 

- длъжността в комисията, за която се предлагат; 

- образование, специалност; 

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице. 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на 
партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на 
коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват 
имената на лицата, представляващи партията или коалицията; 
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в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, 
подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова 
пълномощно; 

г) 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 или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с 
решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“. 

Информацията по буква „а“ и „г“, следва да се представи на хартиен и електронен 
носител. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Д-р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ 
Кмет на Община Приморско 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Д-р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ

