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ДО 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО 

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В  

44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, 

КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 Относно: Провеждане на публични консултации за сформиране състава на 

ПСИК на територията на Община Каспичан за произвеждане на избори за Народно 

събрание насрочени на 04 април 2021 година, за гласуване на избиратели, поставени 

под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 На основание публикуваните данни от РЗИ-Шумен за диагностицираните и 

карантинираните лица на територията на Община Каспичан, чл.91 от Изборния кодекс 

и т.3 от Решение №2159-НС от 02.03.2021г. на ЦИК, Ви уведомявам, че на 25.03.2021 

година (четвъртък) от 13:30 часа, в Заседателната зала на Общинска администрация 

Каспичан, с адрес гр.Каспичан, ул.„Мадарски конник“ №91, ще се проведат 

консултации за сформиране състава на Подвижна секционна избирателна комисия на 

територията на Община Каспичан за произвеждане на избори за Народно събрание 

насрочени на 04 април 2021 година, за гласуване на избиратели, поставени под 

задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. 

При консултациите участващите партии и коалиции представят необходимите 

документи съгласно чл.91 от Изборния кодекс и т.8 от Решение №2062-НС от 

16.02.2021 година на ЦИК. 

 За резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който 

следва да бъде подписан от участниците в консултациите. При отказ да се подпише 

протоколът, както и когато е подписан с особено мнение, следва да се приложат 

съответните мотиви, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има 

такива. 

 

С уважение, 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА /П/ 

Кмет на Община Каспичан 


