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Изх.№ 92-00-212 
Дата: 01.10.2021 год. 
 
 
ДО 
 
РЪКОВОДСТВОТО НА 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 
 
 ПП „Има такъв народ“ 
 Коалиция „ГЕРБ – СДС“ 
 Коалиция „БСП за България“ 
 ПП „Демократична България – обединение“  
 ПП „ДПС“ 
 Коалиция „Изправи се! Мутри вън“! 

 
П О К А Н А 

 
 За провеждане на консултации за определяне състава на секционните 
избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на избори за президент и 
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 год. 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  
 
 На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС 
от 29.09.2021 год. на ЦИК, Ви каня на 05.10.2021 г. / вторник /  от 14.00 часа 
в Общинска администрация Сатовча за провеждане на консултации за 
определяне съставите на Секционните избирателни комисии. 
 
 При провеждане на консултациите е необходимо да представите следните 
документи: 
 

1.Писмено предложение за състава на Секционните избирателни 
комисии, което да съдържа: наименованието на партията или коалицията, 
която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица, длъжността 
в комисията, образование и телефон за връзка.  
 2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно 
състояние на партията,  издадено не по-рано от 02.09.2021 год. или копие от 
решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то 
Народно събрание.  
 
 3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, 
когато в консултациите участват упълномощени лица. 



 
 Предложенията за членове на СИК трябва да са съобразени с 
изискванията на чл.95 от Изборния кодекс и Решение № 644 – ПВР/НС от 
29.09.2021 год. на ЦИК. 
  

Копие от настоящата покана да се постави на таблото за обявления на 
ОбА – Сатовча и да се обяви в интернет страницата на общината. 
 
 
 
 Приложение: 1. Решение №644 – ПВР/ НС/29.09.2021 год. на ЦИК; 
                         2.Методически указания (Приложение към Решение № 644 
ПВР/НС от 29.09.2021 год. на ЦИК); 
                                 3. Предложение за състав на СИК. 
 
 
 
 
С уважение,  
 
д-р АРБЕН МИМЕНОВ 
Кмет на община Сатовча 
 
 
 
 
Получил поканата: 
 
 
 
Дата:………………………….2021 год. 
 
 
Час:…………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………...   ………………………… 

                              / трите имена /           /подпис/   


