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изх.№ 9100-9/25.10.2021г.
ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ:
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
e_mail: office@pp-itn.bg
Лице за контакт: Виктория Димитрова Василева
Коалиция „ГЕРБ – СДС“
e_mail: paunov@gerb.bg
Лице за контакт: Цветомир Петров Паунов
Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
e_mail: bsp@bsp.bg
Лице за контакт: Аглика Стефчева Виденова
Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
e_mail: team@demokrati.bg
Лице за контакт: Христо Любомиров Иванов
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
e_mail: chairman@dps.bg
Лице за контакти: Мустафа Сали Карадайъ
Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
e_mail: office@izpravise.bg
Лице за контакт: Мария Илийчова Георгиева
Копие до
представляващите
гореизброените партии и коалиции в община Пирдоп
Г-Н ВАСИЛ КАФЕДЖИЕВ- ПП„ИМА ТАКЪВ НАРОД“
Г-ЖА АНТОАНЕТА МЕЧКАРОВА -Коалиция „ГЕРБ – СДС“
Г-Н НЕНКО НЕНЧЕВ -КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“
Г-ЖА ИВЕЛИНА ЧОТОВА -ПАРТИЯ ДПС
Г-Н СТОЯН РАЛЧЕВ- КОАЛИЦИЯ „ДБ - ОБЕДИНЕНИЕ“
Г-Н ВАЛЕНТИН МИЛАДИНОВ- „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на ПСИК в
Община Пирдоп за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс , реш. №644-ПВР/НС от
29.09.2021г.,реш.№ 766-ПВР/НС от 20 10.2021 г на ЦИК., както и реш. №70
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/25.10.2021г.
на 26 РИК- София обл., Ви каня на консултативна среща за
определяне състава на подвижна избирателна комисия в община Пирдоп.
Консултацията ще се проведе на 26.10.2021 г. от 10.00 ч. в
Заседателната зала на община Пирдоп, град Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2, ет.3.
На срещата, моля 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 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;
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 буква „а“.
Забележка :
1. Член на СИК не може да бъде:
- кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство
с кандидат за президент, за вицепрезидент или за народен представител;
- на изборна длъжност в държавен или местен орган;
- орган на изпълнителната власт;
- прокурор или следовател;
- заместник-областен управител или заместник-кмет;
- военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция
„Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически
операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.
2. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:
а) съпрузи;
б) във фактическо съжителство;
в) роднини по права линия;
г) братя и сестри.
3.Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14
ноември 2021 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия,
коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга
избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно
качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.
4.Консултациите са публични.
На основание чл.91, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за
сформиране на съставите на СИК е съобщено публично на 4.10.2021г. чрез
публикуване в интернет страницата на Община Пирдоп, секция „ИЗБОРИ”,
подраздел „ИЗБОРИ 2021г." и е поставено на информационното табло в
Центъра за административно и информационно обслужване.
АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на Община Пирдоп
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