СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН “ПОДУЯНЕ”
п.к.1517,гр.София, ул.Плакалница N 51, ,телефон 81 46+100,факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/,e-mail:raion@poduiane.info
Изх. № РПД19-ПО55-12/13.09.2019 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание:
ПП ГЕРБ
Коалиция „БСП за България“
ПП „Движение за права и свободи“
Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, ВМРО, ПП“АТАКА“
Партия ВОЛЯ
Партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на
Европейски парламент от Република България, но не са парламентарно представени
Други партии и коалиции, които не са парламентарно представени
В изпълнение на чл.91,ал.1 от Изборния кодекс и Заповед № СОА19-РД091283/12.09.2019 г. на Кмета на Столична община, Ви уведомявам,че на 19.09.2019 г. в
10.00 часа в сградата на район „Подуяне”, ул. „Плакалница” № 51, ет. 3, стая 321 ще се
проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции, както и с партиите
и коалициите,които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския
парламент от Република България, но не са парламентарно представени, като в консултациите
могат да участват и други партии и коалиции за назначаване на състава на секционните
избирателни комисии /СИК/ и на подвижни секционни комисии за насрочените на
27.10.2019 избори за общински съветници и кметове.
На консултациите определеният Ваш представител следва да представи:
1.Писмено предложение за състав на СИК в район „Подуяне”, което съдържа:
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Информацията да бъде предоставена на хартиен и електронен носител във
формат Excel .
2.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 което се удостоверяват
имената на на лицата, представляващи партиятата или коалицията.
3.Оригинал или заверено копие на изрично пълномощно от представляващия
съответната партия или представляващите коалицията от партии лица,в случаите когато в
консултациите участват упълномощени лица.
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 в случаите по чл.51,ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.
Списъкът трябва да съдържа данните по т. 1
Моля, да осигурите присъствието на упълномощените представители на консултациите
На основание чл.91, ал.1 уведомлението за консултации е публично
оповестено на интернет страницата на район „Подуяне“ – раздел „Местни избори“ и
на информационното табло в сградата районната администрация.
КМЕТ
НА РАЙОН „ПОДУЯНЕ”:............../П/.................
/Ева Митова/
Уведомление за провеждане на консултации за състави на СИК/ПСИК за
кметове. Съставя се в един екземпляр
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