СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН “КРЕМИКОВЦИ”
Гр. София-1870, кв. Ботунец, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, тел. 02 994 54 91
факс 02 994 52 57, 02 994 54 91; e-mail: sokre@abv.bg

№ РКР19-ПО55-11/13.09.2019 г.
ДО
ПАРТИЯ ГЕРБ
Гр. София, район „Триадица“
НДК – АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ. 17
КОЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
Гр. София-100, район „Възраждане“
УЛ. „ПОЗИТАНО” № 20, ПК. 382
ПАРТИЯ ДПС
БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” № 45А
ГР. СОФИЯ
КОАЛИЦИЯ „,ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“
НФСБ - гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 134, ет.2 и 3
ВМРО – гр. София, ул. „Пиротска“ № 5, ет.5
ПАРТИЯ „АТАКА“ – гр. София, ул. „Петко Р. Славейков“ № 4А
ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
Ж.К. „МЛАДОСТ“, БУЛ. „РЕПУБЛИКА“
СГРАДА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „МЛАДОСТ“
ГР. ВАРНА, П. К. 9009
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“
„ДА БЪЛГАРИЯ“ - Гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет.2, ап.7
ДСБ – Гр. София, бул. «Витоша» № 18

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за състави на секционните
избирателни комисии на територията на район „Кремиковци“ - СО за изборите за
общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени за
27.10.2019 г. с Указ № 163 от 10.07.2019г. на президента на Република България (обн. ДВ., бр. 56
от 16.07.2019 г.), Решение № 1029-МИ от 10.09.2019г. на Централната избирателна комисия, в
изпълнение на чл. 91, ал.1 от Изборния кодекс и Заповед № СОА19-РД09-1283/12.09.2019г. на
Кмета на Столична община, Ви каня на консултация за определяне съставите на секционните
избирателни комисии за територията на район „Кремиковци”, която ще се проведе в сградата на
районната администрация - гр. София, кв. Ботунец-1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх.Б, ет.
2, зала № 22
на 19.09.2019г. (четвъртък) от 10,30 часа.
При консултациите участващите партии и коалиции следва да представят на хартиен и
електронен носител в табличен вид, както следва:
а) писмено предложение за състави 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 за удостоверяване на 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 РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в
буква „а“.
На публикуваната на сайта на Централна избирателна комисия в рубрика „Съобщения“,
тема „Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на
СИК:“, ел. пощи, изпращам настоящото писмо, и в табличен вид бланка, съдържаща данните за
лицата, предложени за членове на СИК. Същото следва да се попълва при стриктно спазване на
указания в него ред.
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За допълнителна информация можете да се обръщате към Илиана Павлова – секретар на
район „Кремиковци“, тел. 02 994 52 56, 0884 701 322, e-mail: pavlova_kre@abv.bg
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