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УВЕДОМЛЕНИЕ
№ РВТ19-ИЗ10-10/12.09.2019 г.
За провеждане на консултации за определяне съставите на секционните
избирателни комисии (СИК) за провеждане на избори за общински
съветници и кметове на 27 октомври 2019г.
В изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1283/12.09.2019г. на кмета на Столична
община, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени за
27.10.2019г. с Указ № 163 от 10.07.2013г. на президента на Република България, съобразно
Решение № 600-МИ/09.08.2019г. на ЦИК, изм. с Решение № 603/12.08.2019г. на ЦИК, Ви
уведомявам, че на 18.09.2019г. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО – район „Витоша”, на
адрес: гр. София, ул. „Слънце” № 2, ще бъдат проведени консултации за сформиране
съставите на секционните избирателни комисии с представители на парламентарно
представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партии и коалиции, които имат
членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии следва да
представят следните документи:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: име, презиме, фамилия,
ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат;
образование, специалност; партия или коалиция, която ги предлага, телефон за
връзка с предложеното за член на СИК лице. Информацията да бъде представена на
хартиен и електронен носител в Excel формат.
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от 10 юли 2019г., или заверено от представителя на
коалицията от партии копие от решението за образуване на коалицията за участие в
изборите за 44-то Народно събрание с което се удостоверяват пълномощията на
лицата, представляващи партията / коалицията;
3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно,
подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова
пълномощно, издадено не по–рано от 10 юли 2019 г.
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 ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните,
посочени в т.1
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Уведомление за провеждане на публични консултации за съставите на СИК за изборите за общински
съветници и кметове-2019г.

