
 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

 
гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 

Изх. № 92-576-2 

27.03.2021 г. 

ДО 

УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА: 

ПП ГЕРБ  

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

ПП „ВОЛЯ“ 

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за сформиране на Подвижни секционни 

избирателни комисии (ПСИК) за избирателите, поставени под 

задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето и 

СИК в COVID отделението на „МБАЛ – Девин" ЕАД за произвеждането 

на избори за народни представители на 4 април 2021 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Ha основание чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс (ИК) и чл. 28, ал. 2-5 от 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение във връзка с 

Решение № 2159-HC от 02.03.2021 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК), 

Районната избирателна комисия (РИК) със свое решение определя броя на секциите 

за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК), след което кметът на общината 

със заповед, издадена не по късно от 1 април 2021 г. (три дни преди изборния ден), 

образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, утвърждава номерата 

им и определя обхвата им. 

Съгласно писмо Изх. № НС-10-151 от 26.2021 г. на ЦИК крайният срок за 

провеждане на консултации за състава на ПСИК за поставените под задължителна 

карантина или изолация и за СИК в COVID отделенията е 31 март 2021 г., а за 

назначаването на тези състави от РИК – 1 април 2021 г. Консултациите се провеждат 

по реда на Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК. 

Предвид изложеното, в съответствие с изискванията на чл. 91, ал. 1-5 от ИК, 

на основание чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от ИК, във връзка с чл. 28, ал. 2-5 от Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Решение 

№ 2206-НС от 11 март 2021 г. и Решение № 2159-НС от 02 март 2021 г. на ЦИК, във 

връзка с т. 3 от Решение № 2117-НС от 22 февруари 2021 г. и Решение № 2062-НС 
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от 16.02.2021 г. ЦИК, Решение № 9-22 НС от 17.02.2021 г. и Решение № 81-22 НС от 

15.03.2021 г. на РИК – Смолян, и предвид организационно-техническата подготовка 

за произвеждането на изборите, отправям настоящата покана за провеждане на 

консултации за определяне състав на подвижни секционни избирателни комисии на 

територията на Община Девин за избирателите, поставени под задължителна 

карантина или изолация съгласно Закона за здравето и СИК в COVID отделението на 

„МБАЛ – Девин" ЕАД. 

Консултациите ще се състоят на 30 март 2021 г., от 10.00 часа, в 

заседателната зала на Общинска администрация – Девин, с адрес: гр. Девин, 

ул. „Дружба" № 1, етаж III. 

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 

44-ото Народно събрание, както и коалицията, която има избрани с нейната 

кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не 

е парламентарно представена, а именно: Партия ГЕРБ, Коалиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“, Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, Партия 

ДПС, Партия ВОЛЯ, Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“. 

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са 

парламентарно представени. 

Съгласно чл. 94, ал. 4 от ИК и т. 8 от Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на 

ЦИК, при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните 

документи: 

1. Писмено предложение за състав на СИК/ПСИК, което съдържа: 

- наименованието на партията или коалицията, която прави 

предложението; 

- три имена и ЕГН на предложените лица; 

- длъжността в комисията, за която се предлагат; 

- образование, специалност; 

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК/ПСИК лице. 

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно 

състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или заверено от 

представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията за 

участие в 44-то Народно събрание, с които се удостоверяват имената на лицата, 

представляващи съответната партия или коалиция. 

3. Пълномощно, подписано от лицата, представляващи съответната партия 

или коалиция, или заверено копие от такова пълномощно, в случаите, когато в 

консултациите участват упълномощени лица. 

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от 

партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член 

на СИК/ПСИКсе прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 5 от ИК или когато 

член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение 

на РИК – Смолян. Списъкът трябва да съдържа данните, описани за предложението 

по т. 1. 
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Информацията по т. 1 и т. 4 по възможност да се представи освен на хартиен 

носител и на електронен носител. 

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават 

неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на 

кмета на общината до Районна избирателна комисия – Смолян за назначаване на 

съставите на СИК/ПСИК. 

Общият брой на членовете на СИК, включително председател, заместник-

председател, секретар и членове, съобразно броя на избирателите в съответните 

секции, находящи се на територията на област Смолян, е определен с Решение № 9-

22 НС от 17.02.2021 г. на РИК – Смолян, а на ПСИК – с Решение № 81-22 НС от 

15.03.2021 г. на РИК - Смолян. 

Поканата за насрочване на консултации за определяне състав на СИК/ПСИК е 

публично оповестена на интернет страницата на Община Девин, в меню 

„Обявления”, секция „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 04.04.2021 г.”. 

С уважение, 

/П/ 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 

Кмет на община Девин 

 

 


