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На основание чл.91, ал.1 и ал.З от ИК във връзка с предстоящите избори за народни
представители за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г. с Указ № 130 от 10.05.202! г. на
президента на Република България (Обн. ДВ. бр. 39 от 12 Май 2 0 2 1г.). в изпълнение на Заповед
№СОА21-РД09-751/26.05.2020г. на Кмета на Столична община. Решение № 124-НС/26.05.2021г.
на Централната избирателна комисия и в изпълнение на т.24 от Календарния план. утвърден от
Кмета на CO. с per. № СОА21-И307-8/18.05.2021г. относно провеждането на консултации за
сформиране проекто - съставите на секционните избирателни комисии на територията на район
„Триадица
ОПРЕДЕЛЯМ:
Дата за провеждане на публични консултации за съставите на секционните избирателни
комисии на територията на район „Триадица на 03 юни 2021г./четвъртък/ от 14:00 часа в стая
301/заседателна зала/, етаж 3 в административната сграда на район ..Триадица", находяща се в
гр. София, ул. „Алабин" № 54.
На основание чл. 91. ал. 2 от Изборния кодекс в консултациите участват представителите
на парламентарно представените партии и коалициите от партии в 45-то Народно събрание на
Република България . В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не
са парламентарно представени.

Съгласно чл.91, ал.4 и ал.5 от И К и т.Н от Решение M l 24-НС/26.05.2021г. на
Централната избирателна комисия при провеждане на консултациите следва да
представите следните документи на хартиен и електронен носител, както следва:
1.
Писмено предложение за състав на СИК/вкл. ССИК и ПСИК/ в табличен вид/ио шаблон
Приложение към настоящата покана/, което да 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 лице:
2.
Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено не по-рано от i 0.05.2021 г. или копие от решението за образуване на коалицията за
участие в изборите за 45-то Народно събрание, с които се удостоверяват имената на
лицето/лицата, представляващи партията или коалицията:
Уведомление за провеждане на консултации за състави на СИК в район .. Триадица". Уведомлението се издава в
един екземпляр.
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Пълномощно подписано от представляващия/ите партията или коалицията или заверено
копие от такова пълномощно когато в консултациите участват упълномощени лица;
4.
Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите
лица за състави на СИК когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в
случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.
Консултациите ще се проведат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки
срещу C ovid-!9 .
Настоящето уведомление да се постави на информационного табло на партерния етаж в
административната сграда на район ..Триадица“ на ул. „Алабин” № 54 да се публикува на
електронната страница на район ..Триадица" в рубриката „Парламентарни избори 20 2 !“ и
рубриката „Новини“, да се изпрати
1тернет страницата в
рубриката „Избори" https://www.sofk
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