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ДО РЪКОВОДСТВОТО НА: 

 
КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС 

paunov@gerb.bg  

 

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"  

office@pp-itn.bg  

 

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

bsp@bsp.bg  

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

karadayi@dps.bg  

 

ПП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"  

office@izpravise.bg  

 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ 

team@demokrati.bg 

 

 

П О К А Н А  

 

            ОТНОСНО: Провеждане на консултации за квотно разпределение за състава и 

ръководството на ПСИК на територията на община Перник, при произвеждане на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

          На основание чл.90 ал.1 от ИК и съгласно Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК 

 

ВИ КАНЯ 

 

на 28.06.2021 г. /понеделник/ от 11.00 часа в заседателната зала на Общинската  

администрация, за  участие  в консултации по определяне  квотите  на участие, 
длъжностите  и съставът на ПСИК на територията на община Перник. 

 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
             Сертифицирана по ISO 9001: 2015  

 

  2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;          

           тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg  
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             При провеждане на консултациите, съгласно чл.91 ал.4 от ИК, партиите и 

коалициите от партии следва да представят: 

 

а) писмено предложение за състав на СИК, 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 лице. 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено не по-рано от 10.05.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията 

за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на 

лицата, представляващи партията или коалицията; 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, 

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

пълномощно; 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 

коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят 

предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с 

решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“. 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ЗА КМЕТ: /п/ 

/съгласно З-д № 331/12.03.2020 г./ 

/инж.МИРОСЛАВ СТОИЦЕВ/ 

 

 

Поканата е публикувана на сайта на община Перник www.pernik.bg и е окачена на 

информационното табло в сградата на общината на пл.“Св.Иван Рилски“ № 1 А. 
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