
 
ДО        Изх. № 26-860-2/15.03.2021г. 
 
1.ПП „ГЕРБ“ 
гр. София, район Триадица, 
НДК, Административна сграда, ет. 17, 
тел. 02 /490 13 13, 02/490 09 51 
e_mail: paunov@gerb.bg 
Лице за контакт: Цветомир Петров Паунов 
 
2. Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  
1000, гр.София, 
Район Възраждане, 
Ул. „Позитано“ № 20, 
П.к. 382, тел.: 02/ 81 07 200, 
Факс: 02/ 981 21 85, 
E_mail: bsp@bsp.bg 
Лице за контакт: Аглика Стефчева Виденова 
  
3. Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ 
 за НФСБ 
гр. София, 
ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3 
тел. 0894 545 538 
e_mail: presscenter@nfsb.bg 
Лице за контакт: Костадин Гаров 
 за АТАКА 
гр. София, 
пл. „Петко Р. Славейков  № 4А, 
тел. 0882 662 287, 
e_mail: centrala@ataka.bg 
Лице за контакт: Рени Асенова 
 за ВМРО 
гр. София, 
ул. Пиротска № 5, ет. 5, 
тел. 0882 249 103, 
e_mail: vmro@vmro.bg  
Лице за контакт: Владислав Лалов Лалов 
  
4. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 
гр. София, 
бул. ,,Ал. Стамболийски“ № 45А 
тел. 02/ 811 4442 
факс: 02/ 811 4442 
e_mail: charmain@dps.bg 
Лице за контакт: Мустафа Карадайъ 

 

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ 
п.к 4150 пл. „България“ № 1, тел. 03151/2260, факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg 



 
5. ПП „ВОЛЯ“  
гр. Варна, ж.к. Младост 
бул. Република, сграда Медицински център „Младост“ 
тел. 02/421 42 01; 0888 739 008 
e_mail: k.n.taskova@gmail.com 
Лице за контакти: Кръстина Таскова 
 
6. Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ 
 за „ ДА БЪЛГАРИЯ“ и КП 
гр. София, 
бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7, 
тел. 0888 62 63 92, 
e_mail: team@demokrati.bg 
Лицe за контакти: Христо Любомиров Иванов 
 за ДСБ 
Гр. София, 
бул. „Витоша“ № 18 
  

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  
 
Съгласно изискванията на чл.90 ал.2 чл.91, чл.92 от ИК, Решение № 2117-

НС/22.02.2021г и Решение №2159-НС/02.03.2021г. на ЦИК, Ви каня да участвате в 
провеждане на консултациите за състава на: 

1. ПСИК зa избиратели с трайни увреждания при избори за Народно 
събрание на 04.04.2021г. 

2. ПСИК за избиратели, поставени под задължителна карантина или 
задължителна изолация съгласно Закона за здравето при избори за Народно 
събрание на 04.04.2021г. 
 
           На консултациите е необходимо да представите: 
 
а) писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа: 
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; 
- имената и ЕГН на предложените лица; 
- длъжността в комисията, за която се предлагат; 
- образование, специалност; 
- телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице. 
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на 
партията, издадено не по-рано от 14.01.2021г., 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; 
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя 
пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено 
копие от такова пълномощно; 
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 
коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се 
прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на ПСИК не се 



яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва 
да съдържа данните, посочени в буква „а“. 
 

          Консултациите ще се проведат на 18 март/четвъртък/ 2021г.  от 10.00 
часа  в Заседателната зала – етаж 2, стая № 3 в административната сграда на 
общината – гр. Раковски, пл. «България» № 1. 
           
          Телефон за контакти и допълнителна информация – GSM: 0889 62 77 84 –  
г-жа Иванка Пачова  – секретар на община. 
 
 
 
 
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ /п/ 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ  
 
 
Изготвил:......................... 
Иванка Пачова  
Секретар на Община Раковски 


