УВЕДОМЛЕНИЕ
№ РКС19-ИЗ10-17/13.09.2019 г.
Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове, насрочени
за 27.10.2019 г. с Указ № 163 от 10.07.2019 г. на президента на Република България (обн. ДВ.
бр. 56 от 16 юли 2019 г.), на основание чл. 91, ал. 1 и ал. 3 от ИК, решение № 1029-МИ от
10.09.2019 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински
съветници и кметове, решение № 37-МИ/12.09.2019 г., № 38-МИ/12.09.2018 г., № 41МИ/12.09.2019 г. на ОИК в Столична община, област София-град и заповед № СОА19-РД091283/12.09.2019 г. на кмета на Столична община, кметът на район „Красно село“ – Столична
община, уведомява парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалицията,
която има избрани с нейните кандидатски листи членове на Европейския парламент от
Република България, но не е парламентарно представена, че:
Консултациите за състави на секционни избирателни комисии за образуваните на
територията на район „Красно село” – Столична община избирателни секции, ще се
проведат в сградата на район „Красно село” – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 124, на
18.09.2019 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на ІІ-ри етаж в сградата на район „Красно
село.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.
При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) 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.
б) 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;
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 в
случаите по чл. 51, ал. 2 ИК 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 буква „а“.
Със заповед № СОА19-РД09-1258/05.09.2019 г. на кмета на Столична община за район
„Красно село” са образувани 92 (деветдесет и две) избирателни секции. Настоящото
уведомление да се публикува на интернет страницата на район „Красно село“ и да се съобщи по
реда и в срока на чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс.
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