СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“
София -1618, бул. „Цар Борис III“ № 136 В
централа 02/955-44-62; тел. 02/855-61-61; факс 02/955-95-68
ОВЧА КУПЕЛ

СО-район "Овча купел“
Деловодство тел. 9554462/237 или 238

Изх. № РОК22-ПО55-5
Регистриран на 19.08.2022
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ДО
РЪКОВОДСТВОТО НА
КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“,
КП „ГЕРБ-СДС“,
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,
КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“,
В CO - РАЙОН “ОВЧА КУПЕЛ”

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции
от партии за определяне съставите на секционните избирателни комисии за

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ,
НАСРОЧЕНИ ЗА 02.10.2022 г.
Уважаеми Дами и Господа,
В изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1422/18.08.2022 г. на Кмета
на Столична община и във връзка със съставянето на секционните
избирателни комисии, Ви каним на среща на 24.08.2022 г. /сряда/ от 13:00 ч.
в заседателната зала на сградата на СО-район „Овча купел“, II етаж, на бул.
“Цар Борис Ш” № 136 В.

Моля, на консултациите представителите на коалициите и партиите да
представят:
а) писмено предложение в табличен вид за състав на СИК, 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 СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно
състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от
решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-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 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 буква „а“.

КМЕТ НА
СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“:
/7

Секретар:
/ин:

ДНЕВЕН РЕД
13:00-13:15 ч.

Регистрация на участниците

13:15-14:00 ч.

Предложения на политическите сили за състава на

секционните избирателни комисии /СИК/

14:00- 14:30ч.

Обсъждане на предложенията

14:30- 15:00 ч.
15:00-15:15 ч.

Изготвяне на протокол с уточнен състав на СИК
Други организационни въпроси

15:30 ч.

Закриване на срещата
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