
 

СЪОБЩЕНИЕ 

 
за провеждане на консултации за сформиране състава на Подвижна КОВИД 

секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или 

задължителна изолация на 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 31.03.2021 г. (сряда), от 

16.00 часа в зала № 21 на Общинска администрация - гр. Кричим ще се проведат 

консултации за сформиране състава на Подвижна КОВИД секция за гласуване на 

избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на 

изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. 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, Решение № 2062-

НС/16.02.2021г. и Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК, Ви съобщавам, че на 

31.03.2021 г. (сряда), от 16.00 часа, насрочвам консултации за определяне състава на 

Подвижна КОВИД секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна 

избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

 Консултациите ще се проведат в 21-ва зала на Община Кричим, намираща се на 

втори етаж в сградата на Общинска администрация, с адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” 

№ 3, при спазване на определените противоепидемични мерки. 

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и 

партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на 

Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.  

В консултациите може да участват и други партии и коалиции.  

 

При провеждане на консултациите, участниците следва да представят следните 

документи: 

 

1. писмено предложение за състав на ПСИК за избиратели, поставени под 

задължителна карантина или задължителна изолация и заявили желание да 

гласуват, 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. 

Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-

председател, секретар и членове. Броят на членовете на СИК, в това число председател, 

заместник-председател и секретар, е: 

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 членове – за секции с до 500 избиратели и за 

СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания; 

б) до 9 членове, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели. 

С Решение на РИК 17 - Пловдив, което ще бъде публикувано на адрес: 

https://rik17.cik.bg/ns2021, ще бъдат определени общия брой на членовете на ПСИК Ковид, 

включително председател, заместник-председател и секретар. 

Съгласно Изборния кодекс горепосочените документи остават като неразделна част 

от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Общината до 

Районна избирателна комисия – Пловдив 

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, стават неразделна част 

от протокола за консултациите.  

 

 

Съобщението обявено на 30.03.2021г.:  

- на ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО в сградата на община Кричим  

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

 

 

 
 

https://rik17.cik.bg/ns2021
http://www.krichim.bg/

