
 

 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

  
 

                                                                          ПОКАНА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ И НА 

ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА 

ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КАКТО И НА ТАКИВА ЗА ИЗБИРАТЕЛИ,  

ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ 

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021Г. 

 

На основание чл. 90, ал.2, чл. 91 от Изборния кодекс, респ. Решение №2117-НС/22.02.2021г. и 

Решение №2159-НС/02.03.2021г. на ЦИК, Кметът на община Исперих КАНИ ръководствата на 

парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, това на коалицията, 

която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република 

България, но не е парламентарно представена, както и други партии и коалиции, които не са 

парламентарно представени, на консултации за определяне съставите на избирателни секции в 

лечебни заведения на територията на община Исперих и на 

подвижните секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели с трайни увреждания, както 

и на такива за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация 

съгласно Закона за здравето, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно 

Събрание на 4 април 2021г. 

 

Дата на провеждане на консултациите: 12.03.2021г. /петък/; 

Час на провеждане: 13:30 часа; 
Място на провеждане: Кабинета на Кмета на община Исперих, находящ се в град Исперих, ул. „Дунав“ №2; 

 

УЧАСТНИЦИ В КОНСУЛТАЦИИТЕ: 

А) Парламентарно представени партии и коалиции в 44-то Народно събрание: 

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 95 народни представители; 

б) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 70 народни представители; 

в) партия ДПС е с парламентарна група от 25 народни представители 

г) коалиция „Обединени патриоти“ е с  парламентарна група от 21 народни представители; 

д) партия ВОЛЯ е с парламентарна група от 12 народни представители. 

Нечленуващи в парламентарни групи са 17 народни представители. 

Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи, е 223. 

 

Б) Коалиция, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския 

парламент от Република България, но не е парламентарно представена: 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)“  

  

При консултациите участниците следва да представят: 

а) 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. 

б) 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; 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, 

подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова 

пълномощно; 

г) 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“. 

 

 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ /П/ 

Кмет на Община Исперих 

 

 


