РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ДО

ПП “ГЕРБ”
ПП “БСП лява България”
ПП "Движение за права и свободи"
КП "Реформаторски блок"
КП "Патриотичен фронт"
КП "България без цензура "
ПП ”АТАКА”
ПП "Алтернатива за българско възраждане "

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постановените Решение на Народното събрание на Република
България

от

19

август

2016

г. за насрочване

на избори

за президент

и

вицепрезидент на РБ и Указ № 279 от 19 август 2016 г. от Президента на Република
България за произвеждането на Национален референдум на 06.11.2016 г., и на
основание чл. 60 от Изборния кодекс /ИК/, на 9 септември 2016 г. от 15 часа в
Заседателната зала „Струма” намираща се на партерния етаж в Областна
администрация Перник ще се проведе среща – консултация за определяне на
състава

на

Районната

избирателна

комисия

(РИК)

с

представителите

на

парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание.
Районната избирателна

комисия

ще

се състои

от

13

/тринадесет/

членове,

включително председател, двама заместник председатели, секретар и членове,
съгласно Решение №3427-ПВР/НР от 26.08.2016 на ЦИК. Съотношението между
партиите и коалициите от партии е, както следва: за партия „ГЕРБ” – 4 членове, за
коалиция „БСП лява България” – 2 членове; за партия „ДПС” – 2 членове, 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.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.
Съгласно чл. 65 от ИК изискванията за членове на РИК са съответно: да бъдат
лица с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето
образование, които имат право да гласуват за конкретния вид избор и владеят
български език, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание
лишаване от свобода, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ

характер, независимо

от

реабилитацията, както

и

не

са

освобождавани

от

наказателна отговорност за умишлено престъпление.
Препоръчително е членовете на РИК да бъдат юристи.
Горепосочените

изисквания

се

установяват

с

декларация,

съгласно

приложението, а удостоверяването на завършено висше образование с копие от
диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено
висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма
издадена диплома).
На консултацията на 9 септември за състава на РИК за област Перник
е необходимо да бъдат представени:



Писмено предложение

за

състав на

РИК,

което

съдържа имената

на

предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,
образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги
предлага, както и оригинал на декларация за съгласие от всяко лице да бъде
предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно
приложението.
Към гореописаното предложение се представя и списък на резервните
членове, отговарящ на изискванията на чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК, които ще
заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал. 2 от ИК или
когато член на РИК не участва в заседанията й повече от 10 дни.;



Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние
на партията издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. или заверено от
представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията
от

партии,

с

което

се

удостоверяват

пълномощията

на

лицата,

представляващи партията или коалицията;



изрично пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или
коалиция, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;



Копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за
завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в
случай че все още няма издаден диплом) и оригинал на декларация за всяко
едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК, че
отговаря на изискванията на Изборния кодекс.
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На основание член 61, ал.7 и следващите, в случай, че парламентарно
представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с
техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република
България, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за
всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за
по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и
коалиции, участвали в консултациите. Попълването се извършва чрез жребий при
условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.

Приложение: Декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл.
3, ал. 3 от ИК за всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни
членове на РИК – Приложение №7-ПВР/НР към Решение №3427-ПВР/НР от
26.08.2016 на ЦИК

С уважение,

/П/

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
Областен управител на област Перник

гр. Перник
29.08.2016 г., 15:15 ч.
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