СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СЕРДИКА”
1202 София, бул. Княгиня Мария-Луиза, 88

тел: 921 80 10; факс: 832 20 95, www.serdika.bg

ДО ПАРТИЯ „ГЕРБ“
ДО КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
ДО ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
ДО КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА И ВМРО“
ДО ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
ДО КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ РСР19-ИЗ10-21/13.09.2019 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1283/12.09.2019г. на кмета на
Столична община и Решение №1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК, Ви каня на
18.09.2019г. /сряда/ от 1000ч. в Заседателната зала на СО-район “Сердика”,
бул. “Княгиня Мария-Луиза” №88 за провеждане на консултации за
определяне състава на секционните избирателни комисии.
Съгласно изискванията на Решение №1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК
за участие в консултациите е необходимо да бъдат представени:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави
предложението;
- три имена 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 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;

3. Пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията
или заверено копие от такова пълномощно, 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. Заместването се извършва с
решение на ОИК. Списъкът следва да съдържа данните посочени в т.1.
Предложенията за състав на СИК следва да бъдат съобразени с
изискванията на Изборния кодекс, Решение №1029-МИ от 10.09.2019г. на
ЦИК и Методическите указания, приложение към него и Решения №37-МИ,
№38-МИ и №41 от 12.09.2019г. на ОИК- София град.

С уважение,
инж.ТОДОР КРЪСТЕВ……../П/……..
Кмет на СО-район “Сердика”

