СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ”
гр. София, п. код 1113, ул. „Атанас Далчев” № 12,
тел. 02 / 970 10 32, факс 02 / 871 01 59;
e-mail: info@so-izgrev.bg

СЪОБЩЕНИЕ
№ РИВ19-ИЗ10-20/13.09.2019 г.
Във връзка с провеждането на Избори за общински съветници и за кметове, насрочени
за 27.10.2019 год., на основание чл. 91, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) и Заповед
№ СОА19 – РД09 – 1283 / 12.09.2019 год. на Кмета на Столична община, и в изпълнение на
Решение № 1029 – МИ от 10.09.2019 год. на ЦИК, Ви уведомявам, че консултациите за
определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на СО –
район „Изгрев” ще се проведат на 19.09.2019 год. (четвъртък) от 14.00 часа в Заседателната
зала на СО – район “Изгрев”, ул. “Атанас Далчев” № 12, етаж II.
Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК и Решение № 1029 – МИ от
10.09.2019 год. на ЦИК, за участие в консултациите е необходимо да се представят:
1. 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.
2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 год., 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;
3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно,
подписано от представляващия/ите партията / коалицията или заверено копие от такова
пълномощно;
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 – имена, ЕГН, образование,
специалност и телефон за връзка.
Предложенията за състав на СИК следва да бъдат съобразени с изискванията на
Изборния кодекс и Решение № 1029 – МИ от 10.09.2019 год. на ЦИК.
С УВАЖЕНИЕ, ………./П/…………..
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ”
ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ

Документът е издаден в 2 (два) хартиени екземпляра: 1 – за класиране в архив и 1 – за класиране в папка
„Избори за общински съветници и за кметове 2019 год.“ при Секретаря на района

