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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ИСКЪР”
София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, п.к.1592, тел: 9791310; 9790711; e-mail:info@raioniskar.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ РИС19-ИЗ10-11-[1]/13.09.2019 г.
На основание чл. 91 от Изборния кодекс, Заповед № СОА19-РД09-1283/12.09.2019 г.
на кмета на Столична община, Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК и Решения № 37МИ/12.09.2019 г. и № 41-МИ/12.09.2019 г. на ОИК
О П Р Е Д Е Л Я М:
Дата за произвеждане на консултации за съставите на секционните избирателни
комисии за район „Искър“ 18.09.2019 г. (сряда) от 15,30 часа в заседателната зала (стая №
301), ет.3 в сградата на районната администрация, намираща се на бул. „Кръстю Пастухов“
№ 18.
В консултациите участват парламентарно представените партии и коалици, които
са:
- Партия ГЕРБ;
- Коалиция БСП за България;
- Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“;
- Партия ДПС;
- Партия ВОЛЯ
и партиите и коалициите, които имат избрани членове на Европейския парламент от
Република България, но не са парламентарно представени, а именно:
- Коалиция „Демократична България – обединение“
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са
парламентарно представени.
При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии следва да
представят следните документи:
1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което
съдържа: имена, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност,
телефонен номер за връзка, партия или коалиция, която го предлага.
Информацията да бъде предоставена на хартиен и електронен носител във формат
Exel на e-mail: izbori_M_2019@raioniskar.bg
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2. Списък на резервните членове, съдържащ информацията по т.1, които ще
заместват предложените за членове лица, когато член на СИК не се яви в
изборния ден. Заместването се извършва с решение на Общинската избирателна
комисия;
3. Заверено от партията копие на удостоверението за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за
образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на
лицата, представляващи партията или коалицията;
4. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя
пълномощно, подписано от представляващите паратията/коалицията, или
заверено копие от такова пълномощно
След проведената консултация кметът на района е длъжен да спази разпоредбата на
чл. 91, ал.8 и ал.9 от Изборния кодекс в срок до 25.09.2019 г.
Настоящото уведомление да се обяви на информационното табло в сградата на
районната администрация и на интернет страницата на адрес: www.raioniskar.bg, .

ИВАЙЛО ЦЕКОВ,……/П/……
КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“:
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