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ПОКАНА
за провеждане на консултации за съставяне на СИК в община Гърмен за произвеждане
на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК,
ви каня на 22.02.2021 г., от 15.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация с.
Гърмен, за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на Секционните
избирателни комисии /СИК/.
Представителите на партиите или коалициите от партии, съгласно т. 8 от решение №
2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, моля да подготвят и носят със себе си следните

документи:
- заверено от партията копие от удостоверение за актуапно 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;
- когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно,

подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова.
пълномощно.

След проведените консултации представителите на партиите или коалицинте от
партии в срок до 24.02.2021 г. представят писмено предложение за състава на СИК, което
съдържа:
- наименованието на партията и коалицията,която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжносrга в комисията,за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

Подписът е
заличен на
С уважение,
основание
чл. 59 от
ФЕИМ ИСА
Кмет на общин ЗЗЛД
МП

OБIЦIiHCKA А МШГСТРАЦЯ С. ГЪРМЕН
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
2960 с. Гърмен, тел. 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79

e-maii: oba@garmen.bg, web: www.garmen.bg
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ПОКАНА
за провеждане на консултации за съставяне на СИК в община Гърмен за произвеждане
на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК,
ви каня на 22.02.2021 г., от 15.00 часа, в заседателната зanа на Общинска администрация

с. Гърмен, за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на
Секционните избирателни комисии /СИК/.
Представителите на партиите или коалициите от партии, съгласно т. 8 от решение №
2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, моля да подготвят и носят със себе си следните

документи:
- 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
участие в изборите за 44 - то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата,
представляващи партията или коanицията;
- когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно,

подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова
пълномощно.

След проведените консултации представителите на партиите или коалициите от
партии в срок до 24.04.2021 г. представят писмено предложение за състава на CHk, което
съдържа:
- наименованието на партията и коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжносrга в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с;.- •а= о- . ото за член на СИК лице.
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ПОКАНА
за провеждане на консултации за съставяне на СИК в община Гърмен за произвеждане
на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК,
ви каня на 22.02.2021 г., от 15.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация с.
Гърмен, за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на Секционните
избирателни комисии /СИК/.
Представителите на партиите или коалициите от партии, съгласно т. 8 от решение №
2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, моля да подготвят и носят със себе си следните

документи:
- 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;
- когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно,

подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова
пълномощно.

След проведените консултации представителите на партиите или коалициите от
партии в срок до 24.02.2021 г. представят писмено предложение за състава на СИК, което
съдържа:
- наименованието на партията и коалицията,която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование,специалност;
- телефон за връзка сі редложеното за член на СИК лице.

С уважение,
ФЕИМ ИСА
Кмет на общин

МП

Подписът е
заличен на
основание чл.
59 от ЗЗЛД
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ПОКАНА
за провеждане на консултации за съставяне на СИК в община Гърмен за произвеждане
на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г на ЦИК,
ви каня на 22.02.2021 г., от 15.00 часа, в заседателната зanа на Общинска администрация

с. Гърмен, за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на
Секционните избирателни комисии /СИК/.
Представителите на партиите или коалициите от партии, съгласно т. 8 от решение №
2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, моля да подготвят и носят със себе си следните

документи:
- 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
участие в изборите за 44 — то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата,

представляващи партията или коалицията;
- когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно,

подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова
пълномощно.

След проведените консултации представителите на партиите или коалициите от
партии в срок до 24.04.2021 г. представят писмено предложение за състава на СИК, което
съдържа:
- наименованието на партията и коалицията,която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжносrта в комисията, за която се предлагат;
- образование, спец
,`:.. ото за член на СИК лице.
- телефон за връ,
~
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~
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OБIЦІiНCKA AДМНііИCTPAI]ИЯ С.ГЪРМЕН
О&ПАСТ БЛАГОЕВГРАД
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ПОКАНА
за провеждане на консултации за съставяне на СИК в община Гърмен за произвеждане
на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК,
ви каня на 22.02.2021 г., от 15.00 часа,в заседателната зала на Общинска администрация с.
Гърмен, за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на Секционните
избирателни комисии /СИК/.
Представителите на партиите или коалициите от партии,съгласно т. 8 от решение №
2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, моля да подготвят и носят със себе си следните
документи:
- 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;
- когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно,

подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова
пълномощно.
След проведените консултации представителите на партиите или коалициите от
партии в срок до 24.02.2021 г. представят писмено предложение за състава на СИК, което
съдържа:
- наименованието на партията и коалицията,която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжносrга в комисията,за която се предлагат;
- образование,специалност;
- телефон за връзка с редложеното за член на СИК лице.

С уважение,
ФЕИМ ИСА
Кмет на общин

МП

Подписът е заличен
на основание чл. 59
от ЗЗЛД
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ПОКАНА
за провеждане на консултации за съставяне на СИК в обпдина Гърмен за произвеждане
на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК,
ви каня на 22.02.2021 г., от 15.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация

с. Гърмен, за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на
Секционните избирателни комисии /СИК/.
Представителите на партиите или коалициите от партии, съгласно т. 8 от решение №
2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, моля да подготвят и носят със себе си следните

докумеити:
- 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
участие в изборите за 44 — то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата,
представляващи партията или коалицията;
- когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно,

подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова
пълномощно.

След проведените консултации представителите на партиите или коалициите от
партии в срок до 24.04.2021 г. представят писмено предложение за състава на СИК, което
съдържа:
- наименованието на партията и коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжносrга в комисията,за която се предлагат;
- образование,специ. ост;
- телефон за връзка
оженото за член на СИК лице.
С уважение,
ФЕИМ ИСА
Кмет на общин

МП

~

~~
Подписът е заличен
на основание чл. 59
от ЗЗЛД

