
   

    

Изх № 21/СЛУ-6813-6 

04.10.2021 г. 

 

 

ДО РЪКОВОДСТВОТО НА: 

Партия „Има такъв народ“ 

ПП „ГЕРБ-СДС” 

Коалиция„БСП за България” 

Коалиция „Демократична България - обединение“ 

Партия  „Движение за права и свободи” 

Коалиция „Изправи се!Мутри вън! 

 

 

П О К А Н А  

 

            ОТНОСНО: Провеждане на консултации за квотно разпределение за състава и 

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

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

          На основание чл.91 ал.1 и ал.2  от ИК, съгласно Решение № 644-ПВР/НС от 

29.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 15-ПВР/НС от 01.10.2021 г. на РИК-Перник. 

 

ВИ КАНЯ 

 

на 07.10.2021 г. (четвъртък) от 15.30 часа в заседателната зала на Общинската  

администрация, за  участие  в консултации по определяне  квотите  на участие, 

длъжностите  и съставът на Секционните избирателни комисии. на територията на община 

Перник. 

 

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

издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията 

за участие в изборите за 46-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, 

 

КМЕТ:/п/ 

/СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ/ 

  

 

 

 

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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