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Изх.№ 22-01-8 

Дата 08.03.2021г. 

 

ДО 

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И  

КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

ПП „ГЕРБ“ 

КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ 

ПП „ДПС“ 

ПП „ВОЛЯ“ 

 

ДО 

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, 

КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ 

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  ОБЕДИНЕНИЕ“ 

 

 

ПОКАНА 

 

за провеждане на консултации за определяне на състава на подвижна секционна 

избирателна комисия (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания и  за  подвижна 

секционна избирателна комисия (ПСИК) за избиратели поставени под 

задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето 

за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл.91, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс и Решение №2117-НС/22.02.2021г. 

на ЦИК кметът на Община Неделино Ви кани на 12.03.2021г. от 14.00 часа в 

заседателната зала на общинска администрация, ул.“Александър Стамболийски“№104, 

ет.5 за провеждане на консултации за определяне на състава на ПСИК за избиратели с 

трайни увреждания за провеждане на  изборите за народни представители за Народно 

събрание на 4 април 2021г. В консултациите участват парламентарно представените 

партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните 
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кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са 

парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и 

коалиции.  

Заедно с консултациите за ПСИК за избиратели с трайни увреждания ще се проведат и 

консултации за ПСИК за избиратели поставени под задължителна карантина или 

задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за народни 

представители за Народно събрание на 4 април 2021г., съгласно Решение №2159-НС/ 

02.03.2021г. на ЦИК. ПСИК по същото решение ще се образува само ако до 31 март 

2021г. са подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели поставени под 

задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. 

Съгласно чл.75, ал.3 от Изборния кодекс при провеждането на консултациите партиите 

и коалициите по чл.75, ал.2 от ИК представят: 

 

1. Писмено предложение за състав на ПСИК, 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 от удостоверението за актуално правно състояние на 

партията, към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на 

коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи 

партията или коалицията 

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в 

консултациите участват упълномощени лица. 

4. Към предложението си за състава на ПСИК,  партиите и коалициите представят 

списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите 

по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването 

се извършва с решение на  Районната избирателна комисия. 

 

 

 

 

Боян Кехайов /п/ 

Кмет на Община Неделино 

 

 

 

 

 


