
                                            

 

 

 

 

 

 

ДО 

РЪКОВОДСТВАТА  НА: 

ПП ”ГЕРБ” 

КОАЛИЦИЯ „БСП  ЗА  БЪЛГАРИЯ” 

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ  ПАТРИОТИ  - НФСБ, АТАКА И ВМРО” 

ПП „ДПС” 

ПП „ВОЛЯ” 

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА  БЪЛГАРИЯ  -  ОБЕДИНЕНИЕ” 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

 
На основание чл.91 от Изборния кодекс, Решение № 2062 – НС/16.02.2021 г. на ЦИК и 

Решение № 18 – НС/ 17.02.2021 г. на РИК – Пазарджик,  Ви каня на 22.02.2021 г.  

/понеделник/ от 15, 00 часа, в кабинета ми в сградата на Община Батак, гр.Батак, 

пл.”Освобождение” №5, ет. II, на консултации за определяне съставите на 

Секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за народни 

представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.  
При провеждане на консултациите, следва да представите следните документи: 

1. Писмено предложение за съставите на секционните избирателни комисии, което 

съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в 

комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, 

телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.   

2. Заверено от партията копие на 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. 

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

консултациите участват упълномощени лица или заверено копие от такова 

пълномощно. 

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 

коалициите лица за съставите 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 съдържа данните, посочени в т.1. 

 

Консултациите ще се проведат при следния дневен ред: 

- Подписване на присъствен лист за участие в консултациите за определяне съставите 
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на СИК в община Батак за произвеждане на избори за народни представители за 

Народно събрание на 04 април 2021 г.  
- Кратко въведение от Кмета на община Батак. 

- Проверка на представените документи. 

- Преглед на Решение №2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК. 

- Преглед на Решение № 18 – НС/ 17.02.2021 г. на РИК – Пазарджик  

- Разпределение на местата на СИК между парламентарно представените партии и 

коалиции и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на 

Европейския парламент, съгласно Методическите указания за определяне съставите 

на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата 

на СИК в изборите за народни представители на 2021 г./без съставите на ПСИК/  

- Поименно представяне на съставите на СИК по предварително изработените 

предложения на партиите и коалициите. 

- Подписване на Протокол за проведените консултации. 

 

 

 

 

 

Кмет на община Батак 

 

П.Паунов 

 

/ п / 

 

 

 

 

Получил поканата:......................................................................................................................... 

 

Представител на ПП/Коалиция.....................................................................Дата....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поканата е публикувана на официалната интернет страница на Община Батак на 

адрес www.batak.bg 
 в рубриката ПАРЛАМЕНТАРНИ  ИЗБОРИ  2021 
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