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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  

Т Ъ Р Н О В О 

 

Изх. № ОА 04-7692 

13.09.2021 г. 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Относно: Консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия 

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България 

на 14 ноември 2021 г., за Четвърти изборен район - Великотърновски 

 

С Решение, издадено от Народното събрание /Обн. ДВ. бр.73 от 3 септември 

2021г./ на 14 ноември 2021 г.са насрочени избори за президент и вицепрезидент 

на Република България.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 3 от Хронограма за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 14 ноември 

2021 г., приета с Решение № 530-ПВР от 10 септември 2021 г. на ЦИК-София, на 

16 септември 2021г. /четвъртък/ от 10:00 часа, в „Гербова зала” на Областна 

администрация – Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Център 2, ще се 

проведат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия 

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България 

за Четвърти изборен район - Великотърновски.  

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са 

парламентарно представени. Тези партии и коалиции имат право да правят 

предложения за членове на РИК само в условията на чл. 61, ал. 7 от Изборния 

кодекс. 

Участниците в консултациите, имащи право да правят предложения за 

членове на РИК, представят документите по чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния 

кодекс, а имено: 

1.Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на 

предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, 

образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; 

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно 

състояние на партията, издадено не по-рано от 03.09.2021 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; 

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или 

коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица; 
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4. 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) 

5. Предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да 

заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс 

или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни; 

6. Декларация за съгласие по чл. 60, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс от всяко лице 

да бъде предложено за член на РИК и декларация, че отговаря на изискванията на 

Изборния кодекс /чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс/. 

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се 

подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и 

когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на 

участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако 

има такива. 

Консултациите ще се проведат при стриктно спазване на действащите 

противоепидемични мерки за COVID-19 и указанията за провеждане на 

мероприятия в закрити помещения. 

 

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 

 


