
  

                       ОБЩИНА СОПОТ                                     

____________________________________________ 

        4330  Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, тел.: 03134 6003, +359 88 735 9411 

                  e-mail: oa_sopot@abv.bg, www.sopot-municipality.com  
   

 

 

 

ДО 

УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:  

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ 

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДПС 

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВОЛЯ 

КОАЛИЦИЯ  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 

 

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне на съставите на Секционните 

избирателни комисии в Община Сопот във връзка с изборите за Народни представители 

на 4 април 2021 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 91, ал.1, изр. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, каня парламентарно 

представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, 

които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от 

Република България, но не са парламентарно представени, на консултации за 

определяне на съставите на Секционните избирателни комисии в община Сопот, 

които ще се проведат на 22.02.2021 г. (понеделник)  от 15:00 часа в заседателна зала 

„Хаджи Гьока Павлов“ в гр. Сопот. 

1. При консултациите участващите партии и коалиции представят: 

а) писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което 

съдържа: 

- наименование на партията или коалицията, която прави предложението; 

- имената и ЕГН на предложените лица; 

-  длъжност в комисията, за която се предлагат; 

- образование, специалност; 

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК.  

mailto:oa_sopot@abv.bg
http://www.sopot-municipality.com/


  

- желание за поставяне на ваксина на членовете на СИК при евентуално 

решение. 

б) заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние 

на партията издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите или заверено от 

представителя на коалицията копие на решение за образуване на коалицията, с което се 

удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или 

коалиция; 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица се представя 

пълномощно, подписано от представляващи партията или коалицията или заверено 

копие от такова пълномощно; 

г) 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 от ИК или когато член на секционната 

избирателна комисия не се яви в изборния ден.  

Информацията по т.1, от настоящето писмо, следва да се представи на 

хартиен носител в сградата на община Сопот, ет.1 – Деловодство, най- късно до 

14:00 часа на 22.02.2021 г. 

 

  

 

ДЕЯН ДОЙНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ 

 

 


