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СО Район СЕРДИКА

ДО КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“
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ДО ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
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ДО КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
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ДО ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
ДО КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБ ЕДИНЕНИЕ“
ДО КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-280/17.02.2021г. на кмета на В
изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-751/26.05.2021г. на кмета на Столична
община и Решение №124-НС от 26.05.2021г. на ЦИК, Ви каня на 02.06.2021г.
(сряда) от 10°°ч. в Заседателната зала на СО-район “Сердика”, бул. “Княгиня
Мария-Луиза” №88 за провеждане на консултации за определяне състава на
секционните избирателни комисии.
Съгласно изискванията на Решение № 124-НС от 26.05.2021г. на ЦИК за
участие в консултациите е необходимо да бъдат представени:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което 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 С ИК лице.
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно
състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г., или копие от
решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно
събрание, за удостоверяване имената на лицата, представляващи партията или
коалицията;

3. Пълномощно, подписано от представляващия партията/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 или когато член на СИК не се яви в изборния ден.
Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа
данните, посочени в т. 1.
Предложенията за състав на СИК следва да бъдат съобразени с
изискванията на Изборния кодекс, Решение №124-НС о 26.05.2021г. на ЦИК и
Методическите указания към него.

Кмет на СО-район “Сердика

