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СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА 

ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2013 

 
 
С указ на Президента на Републиката № 57 от 13 март 2013 г., обн. ДВ, бр. 25 от  
13.03.2013 г., бяха насрочени избори за Народно събрание на 12 май 2013 г. 
 
Право да гласуват в изборите имат и българските граждани в чужбина, които отговарят на 
условията посочени в Изборния кодекс. При наличие на достатъчен брой подадени 
заявления за гласуване, в различни градове в консулския окръг на Генералното 
консулство на Р България в Чикаго ще бъдат открити избирателни секции. 
 
Съгласно условията на Избирателния кодекс, политическите партии в България правят 
свои предложения за състави на Секционни избирателни комисии извън страната. В 
случай, че политическите партии не се възползват, ЦИК ще разгледа предложения за 
членове на СИК от представители на местните български общности, направени от 
дипломатическите представителства.  
Във връзка това Генералното консулство на Р България в Чикаго събира кандидатури на 
желаещите български граждани да участват в секционни избирателни комисии.  
 
Всички желаещи да се кандидатират за членове на СИК при провеждането на изборите 
следва да изпратят своите данни (три имена, ЕГН, адрес, образование, специалност, 
професия, адрес в САЩ, телефонен номер, e-mail, информация за предишен опит като 
член на СИК) на електронната поща на ГК Чикаго – consulate.chicago@mfa.bg 
 
Заявления за доброволни членове на СИК ще събираме най-късно до края на работния 
ден 18 април 2013 г.  
 
ГК Чикаго приема също предложения за помещения, отговарящи на изискванията на 
Избирателния кодекс за сформиране на избирателни секции в различните населени 
места. 
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