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УВЕДОМЛЕНИЕ
№ РВЕ19-ИЗ10-9/13.09.2019 г.
За провеждане на консултация за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за
произвеждане на избори за общински съветници и за кметове насрочени на 27 oктомври 2019г.

На основание чл.90 и чл.91 от Изборния кодекс, Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на
Централната избирателна комисия и във връзка с произвеждане на избори за общински
съветници и за кметове насрочени на 27 oктомври 2019г. с Указ № 163 на Президента на
Република България (обн., ДВ, бр. 56 от 16.07. 2019 г.), кмета на СО- район "Възраждане” ще
проведе среща-консултация за определяне съставите на СИК и подвижни СИК на територията на
СО-район “Възраждане” с представители на парламентарно представените партии и коалиции в
44-то Народно събрание и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на
Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно
представени.
Консултацията ще се проведе на 18.09.2019г. /сряда/ от 09.00 часа в административната сграда на
СО- район "Възраждане" , гр. София, бул. ”Ал. Стамболийски”, №62, ет.2.
При участие в консултацията е задължително представянето на заверено от партията копие от
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г.,
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; когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно,
подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
Горепосочените документи, остават като неразделна част от протокола на консултацията.
При консултациите участващите партии и коалиции представят: писмено предложение 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 и
списък на резервните членове.
На основание чл.91, ал.1 от ИК уведомлението за консултацията за състава на СИК е съобщено
публично на 13 .09.2019г. чрез публикуване в интернет страницата на СО- район "Възраждане",
раздел "Избори"и”Новини и съобщения’’и е поставено на информационното табло в районната
администрация.
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