
 

СЪОБЩЕНИЕ 

 
за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за 

народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.  

 

На основание чл. 91, ал. 1  и ал. 2 от  Изборния кодекс, на 25-ти февруари 2021 г. 

/четвъртък/  от 09.00 часа в зала № 21 на Общинска администрация - гр. Кричим ще се 

проведат консултации за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии с 

представителите на 

 

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ 

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ: 

ПП „ГЕРБ” 

КП  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ’’ 

ПП „ДПС’’  

КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” 

ПП „ВОЛЯ” 

 

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, 

КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ  

КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ  

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО 

ПРЕДСТАВЕНИ: 

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” 

 

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ 
                     

В изпълнение разпоредбите на чл. 91, ал. 1-5 от Изборния кодекс и Решение № 

2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК, е необходимо да се представят следните документи: 

1. 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 предложените лица. 

 

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

партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на 

коалицията за участие в изборите за 44-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, когато правомощията на член на СИК се прекратят 

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

ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1. 

 

 

 



Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от 

протокола за консултациите. 

 

 

 

Съобщението обявено на 22.02.2021г.:  

- на ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО в сградата на община Кричим  

- на САЙТА: www.krichim.bg, в Избори 2021 

 

 

 
 

http://www.krichim.bg/

