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п.к.4470, гр.Белово,ул. ”Орфей” № 4а, тел. 03581/ 27 73; fax: 03581 / 27 70, Е-mail: kmet@belovo.eu

Изх. № АО - 1531/ 01.10.2021 г.
ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”
Коалиция „ГЕРБ-СДС“;
Коалиция „БСП за България“;
Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“;
Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!”
ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
В ОБЩИНА БЕЛОВО
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 91, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от
29.09.2021г. на ЦИК, и Решение № 18-ПВР/НС 29.09.2021г. на РИК-Пазарджик, Ви
уведомявам за предстоящите консултации за сформиране съставите на Секционните
избирателни комисии /СИК/ за община Белово във връзка с предстоящите избори за президент
и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.
При консултациите е необходимо да представите:
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 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;
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“.
Разпределението на квотите в СИК на общината, ще се извършва съгласно № 644ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Решение № 27-ПВР/НС от 30.09.2021г. на РИК -Пазарджик.
Консултациите ще се проведат на 06.10.2021г. /сряда/ от 16.00 часа в кабинета на
кмета, в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул. „Орфей“№ 4а.
Телефон за контакти и допълнителна информация: Цветозара Блажева-Секретар на
община Белово-0884579868 и Любомира Танева-Директор ЦПЛР-ДК - 0884004883.
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

