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Изх.№: 54-03-6 

Дата: 31.03.2021 г. 

 

До 

 

ПП „ГЕРБ” 

КП „БСП за България” 

КП „Обединени патриоти” 

ПП „ДПС” 

ПП „Воля” 

КП „Демократична България - 

обединение“  

 

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА 

 

 

ПОКАНА  
 

 

Относно : Провеждане на консултации относно назначаване на състав на СИК в  

COVID отделението в МБАЛ Попово  за изборите за народни представители на 4 

април 2021, насрочени с Указ № 9 от 14.01.2021г. на Президента на Република 

България, обн. ДВ, бр.5 от 19.01.2021г.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С Указ № 9 от 14.01.2021г. на Президента на Република България, обн. ДВ, бр.5 

от 19.01.2021г. за дата за произвеждане на изборите за народни представители е 

определен  4 април 2021 г.  

 

На основание чл. 91 от Изборния кодекс и във връзка с №2206-НС от 

11.03.2021г. на Централната избирателна комисия относно определяне на 

условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, 

включително в COVID отделения, домове за стари хора, и други специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове 

под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци отправям настоящата 

покана към ръководствата на парламентарно представените партии, както и към 

коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на 

Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно 

представена, за участие в консултациите за състав на СИК в  COVID отделението 

в МБАЛ Попово  на 31.03 /сряда / 2021 година от 17.30 часа в Зала на Центъра 
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за административни услуги и информация находяща се в сградата на 

общинска администрация Попово с адрес: гр. Попово, пл. „Александър 

Стамболийски“ №1. 

Съгл. т.7 от Решение №2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК  при провеждане 

на консултациите участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно 

представени. 

 

За участие в консултациите, на основание  чл. 91 ал. 4 и 5 от Изборния кодекс  и т. 

8 от Решение №2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК относно назначаване на 

съставите на СИК  за изборите за народни представители на 4 април 2021 г  е 

необходимо да представите: 

 

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 предложеното за член на СИК лице. 

 

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 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 т. 1. 

 

Настоящата покана да бъде оповестена публично и да се публикува на интернет 

страницата на общинска администрация Попово.  
 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

  


