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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О б л а с т е н  у п р а в и т е л  н а  о б л а с т  С т а р а  З а г о р а  
 

Възстановим подпис

X АК-02-3/13.05.2021г.

Подписано от: Maria Yordanova Krasteva  

  

ДО 

Коалиция „ГЕРБ - СДС“ 

гр. София, район Триадица, 

НДК, Административна сграда, ет. 17, 

e-mail: paunov@gerb.bg; presscenter@sds.bg 

 

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 

гр. София, 

ул. „Одрин“ 70, ет.7, ап.18 

e-mail: office@pp-itn.bg 

 

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

гр. София 1000, 

Район Възраждане, 

Ул. „Позитано“ № 20, 

П.К. 382, 

e-mail: bsp@bsp.bg 

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

гр. София, 

бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А 

e-mail: chairman@dps.bg 
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Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – Обединение“ 

гр. София, 

бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7, 

тел. 0888 62 63 92, 

e-mail: team@demokrati.bg 

 

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 

София, 1000, 

ул. „Дякон Игнатий“ № 4 

e-mail: office@izpravise.bg 

  

 

П О К А Н А 

 

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на Районна 

избирателна комисия Стара Загора за произвеждане на избори за Народно събрание та 

11 юли 2021 г. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 С Указ № 130 на Президента на Република България, обн. ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г. е 

определен 11 юли 2021 г. за дата на произвеждане на Избори за Народно събрание. 

            На основание чл. 60, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на 

Централната избирателна комисия, във връзка с подготовката и произвеждането на избори за 

Народно събрание на 11 юли 2021 г., на 16.05.2021 г. от 10,00 часа в конферентната зала 

на ет.2 на Областна администрация Стара Загора ще се проведат консултации за 

определяне състава на Районна избирателна комисия. 

            Съгласно чл. 60, ал. 1 и ал.2 от Изборния кодекс  консултациите са публични, като в 

тях участват парламентарно представените партии и коалиции в 45-тото Народно събрание 

на Република България, както и други партии и коалиции. 

 При провеждане на консултациите е необходимо да представите: 
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1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което 

съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в 

комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги 

предлага; 

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на 

партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г.(в случай на невъзможност да се 

спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или 

заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на 

коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи 

съответната партия или коалиция; 

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в 

консултациите участват упълномощени лица; 

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за 

завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, 

че все още няма издадена диплома); 

5. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 

коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на 

районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. 

6.  Декларации за съгласие от всяко едно от лицата, предложени за членове или 

резервни членове на РИК, да бъде предложено и че отговаря на изискванията на 

Изборния кодекс (приложение към Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на ЦИК). 

                 Съставът на РИК Стара Загора е със 17 членове, включително председател, двама 

заместник-председатели и секретар. 

                  Настоящата покана можете да намерите на интернет страницата на Областна 

администрация Стара Загора на адрес https://www.sz.government.bg/ , както и на таблото за 

обяви в Областна администрация Стара Загора. 

 

С уважение, 

ГЕРГАНА МИКОВА 

Областен управител 
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Подписано от: GERGANA VELICHKOVA MIKOVA

https://www.sz.government.bg/

