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У В Е Д О М Л Е Н И Е 

На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с предстоящите предсрочни избори за народни представители за Народно 

събрание, насрочени за 02 април 2023г., с Указ № 28 от 31 януари 2023г. на Президента на 

Република България за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 

2023г. и насрочване на избори за народни представители за Народно събрание на 2 април 

2023г. (обн. ДВ. бр. 11 от 2 февруари 2023г.),  в изпълнение на чл. 91, ал. 1 от Изборния 

кодекс и съобразно Решение №1683-НС/16.02.2023г. на Централната избирателна комисия, 

относно назначаване съставите на СИК/ПСИК в страната за изборите за народни 

представители за Народно събрание на 02 април 2023г., Решение №15-НС/17.02.2023г. на 

Районната избирателна комисия София – 25 МИР, и Заповед №СОА23-РД09-521/17.02.2023г. 

на кмета на Столична община  

О П Р Е Д Е Л Я М: 

Дата и място за провеждане на публични консултации за определяне съставите на 

секционните избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии във връзка с  

предстоящите предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени 

на 02.04.2023г.: 24.02.2023г. (петък) в 14.00 часа в сградата на Столична община-район 

„Надежда“, на адрес: гр. София, ж.к. „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, ет. 3, 

Заседателна зала. 

В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и 

коалиции в 48-то Народно събрание на Република България  както следва: 

1. Парламентарно представени партии и коалиции са: 

- Коалиция „ГЕРБ – СДС“ 

- Коалиция „Продължаваме промяната“  

- ПП „ДПС” 

- ПП „Възраждане“  

- Коалиция „БСП за България ”  

         - Коалиция „Демократична България - обединение“ 

         - Коалиция „Български възход“ 
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В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са 

парламентарно представени. 

При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии следва да 

представят:  

 1. писмено предложение за състав на СИК/ПСИК, 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/ПСИК лице. 

 2.  заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на 

партията, издадено не по-рано от 31.01.2023г., или копие от решението за образуване на 

коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената 

на лицата, представляващи партията или коалицията; 

 3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, 

подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова 

пълномощно; 

 4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 

коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се 

прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК/ПСИК не се яви 

в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа 

данните, посочени в т. 1. 

 

Настоящото уведомление да се публикува на официалната интернет страница на СО-

район „Надежда“ http://www.so-nadejda.com/ 

 

 

 

  

 

20.2.2023 г.

X Димитър Димов

 КМЕТ НА СО - РАЙОН "НАДЕЖДА"

Signed by: DIMITAR  DIMOV  
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