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ДО 

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ 

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 

КП ГЕРБ –СДС 

КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“   

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И  СВОБОДИ“  

 

 

П О К А Н А 

за провеждане на допълнителни консултации за попълване на незаетите места между 

всички участвали в консултациите за определяне на съставите на СИК/ПСИК в 

община Мездра за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г. 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 92, ал.9 от Изборния Кодекс /ИК/, Решение №689-

ПВР/НС/06.10.2021 г. на ЦИК,  Решение № 64-ПВР/НС /16.10.2021 г. на РИК – Враца 

и  във връзка с липсата на поименно предложение за съставите на СИК в община 

Мездра, поради неявяването на представител от парламентарно представена 

коалиция  на редовно проведените консултации при кмета на община Мездра, 

отправям настоящата покана към всички представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание участвали в 

консултациите на 08.10.2021 г. (петък) от 11.00 часа, за провеждане на 

допълнителни консултации за попълване чрез жребий на незаетите места в СИК 

в Община Мездра.   

Допълнителните консултации ще се проведат на 18.10.2021 г. (понеделник) 

от 10:00 ч. в кабинета на Кмета на община Мездра, в сградата на Община 

Мездра, ул. „Хр. Ботев" №27, ет. 2, стая 204, при спазване на противоепидемичните 

e-mail:mezdra@mail.bg
http://www.mezdra.bg/


мерки, определени от Министъра на здравеопазването. 

 

Попълването на съставите на СИК следва да се проведе по реда на т.4.1 – 4.6 от 

Решение № 689-ПВР/НС от 06.10.2021г. на ЦИК, като поканените партии и коалиции  

да подготвят предложения за незаетите места в СИК. 

При преразпределението на незаетите места в СИК  и техните ръковдства следва 

да се спазват  изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК – никоя  пария и коалиция на може 

да има повече от половината от членовете във всяка СИК  и председателят, заместник 

– председателят и секретарят трябва да са предложени от различни партии и коалиции. 

 За проведения жребии се съставя протокол, който се подписва от участвалите в 

консултациите и при провеждане на жребия партии и коалиции и от кмета на 

общината.  

 

Приложение:  Решение №689-ПВР/НСот 06.10.2021 г. на ЦИК  

                        Решение №64-ПВР/НС от 16.10.2021 г. на РИК – Враца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ИВАН АСПАРУХОВ 

Кмет на община Мездра 
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