
 

 

 

 

 
ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 
           ДО РЪКОВОДСТВОТО  НА: 
        

ПП „ГЕРБ” 

                                       Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” 

                                                                                                         Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ,АТАКА, и ВМРО” 

                                                                                                         ПП „ДПС”   

 ПП „ВОЛЯ”   

                                                                                      Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”                                                                                

                                        
 

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

     Във връзка с провеждането на избори за общински съветници  и  кметове  на 27.10.2019 год. 

 на основание чл.75 от ИК и  сроковете заложени в Хронограмата  на ЦИК 

 

В  И        К А Н Я 

 

да вземете участие като парламентарно представени партии и коалиции или  като партии с 

представители в ЕП,  в консултации по  запознаване с  квотите за  участие, длъжностите  и съставът 

на Общинската избирателна комисия  \ ОИК\ гр. Брезник. 

 Моля, да уведомите Вашите структури на територията на Община Брезник, че първото 

заседание  от консултациите ще се проведе на 16.08.2019г от 10,00 часа в заседателната зала на 

Община Брезник. Упълномощените лица да носят и представят: 

 

Вижте пълния текст на поканата 
 

а) писмено предложение за състав на ОИК, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански 

номер, длъжност  за която се предлагат в комисията, образование 8 задължително висше/, специалност и партията 

или коалицията от партии, която ги предлага, както и списък на резервните членове по чл.75 ал.4 от ИК; 

 

б) 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 от партии копие от решение за образуване на 

коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или 

представляващия/те коалицията от партии лица; 

 

в) пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в 

случаите когато в консултациите участват упълномощени лица; 

При изготвянето на предложенията за състав  на  ОИК следва  да  се  има  в предвид следното: 

Общият брой на ОИК Брезник ще бъде -……. членове, съгласно  принципно решение на  ЦИК,  включително 

председател, заместник-председател и секретар,  

 

За членове на ОИК се назначават лица, които : 
а) имат право да гласуват в съответния  вид избор; 

б) владеят български език; 

в) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.  

г)са юристи \ препоръчително \ 

 

 Не могат да бъдат включвани в състава на ОИК: 

1. кандидат за кмет на община , кметство или за общински съветник, съпруг на кандидат 

или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор; 

2. на изборна длъжност в държавен или местен орган; 

3. орган на изпълнителната власт; 



4. заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното 

събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна 

администрация, секретар на община, район, кметство; 

5. съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в 

административен съд, прокурор или следовател; 

6. заместник областен управител или заместник-кмет; 

7. военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните 

работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Държавната 

агенция "Технически операции" или в Държавната агенция "Национална сигурност". 

8.Членовете на общинската избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи 

или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри. 

 

           Съгласно работния Календарен план за изборите  на Общинската  администрация , последната 

дата до която  следва да  отстраните непълнотите и представите окончателният вариант на вашето 

предложение за състав на ОИК и резервни членове, е 20.08.2019год. Предложението трябва да е 

придружено от  копие на дипломата за висше образование и декларация по  образец утвърден от 

ЦИК. 

Разбира се, че окончателният срок ще се договори  по време на консултациите. 

   Уведомяваме ви , че предвиждаме всички  консултации  относно местните избори  да протекат по 

следния график: 

 За ОИК- консултации на  16.08.2019г.  , окончателни  предложения до17.00ч на 20.08.2019г.   

 За СИК- консултации на    17.09.2019г.  , окончателни  предложения  до 10.00ч 24.09.2019г.   

 За ПСИК- консултации на    14.10.2019г.  , окончателни  предложения  до 17.00ч 15.10.2019г., 

в случай , че преди това не  е направено споразумение.   

     Най-малко 3 дни преди всяка среща ще ви отправяме публични покани публикувани на сайта 

на общината ни ( www.breznik.info ) и ще бъдат окачвани на  информационното табло в сградата 

на  общинската администрация  на ул. „Ел.Георгиева” №16 гр.Брезник. На тези места ще  

публикуваме и друга важна информация относно изборния процес. 

 

  

 

Предложил:………. Секретар на община 

                 \И.Борисов\     К М Е Т:……………………. 

                                                                                                                        /В. Узунов / 

http://www.breznik.info/


 

 

Р А З П И С К А 

 Долуподписаният/ата/_______________________________________ 

Удостоверявам, че съм получил /а/ писмо-покана за участие в политически консултации по 

определяне състава на  ОИК в Община Брезник, в качеството си на представител 

на__________________________________________ 
                          \ Политическа партия, Коалиция,  \ 

 

 

___________2019г. 

гр.Брезник       ПОДПИС:……………….. 

 

 

 
 

Поканата е  публикувана  на  сайта  на  Община Брезник :  www.breznik.info , и  е окачена  на  информационното табло , 

както и връчена : 

-срещу разписка на  представители на ПП и К    

- имейлите подадени  от ЦИК.  

 

 

 
 

обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева “ № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 
 

http://www.breznik.info/
mailto:obshtina_breznik@abv.bg

