СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ РСЛ19-ИЗ10-13/13.09.2019 г.

Във връзка с Решение за насрочване на изборите за общински съветници и
кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. с Указ № 163 от 10.07.2019 г. на президента
на Република България (Обн. ДВ. бр.56 от 16 Юли 2019 г.), съобразно Решение № 1029МИ от 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, на основание чл. 91, ал. 1 от
Изборния кодекс, Заповед № СОА19-РД09-1283/12.09.2019 г. на кмета на Столична
община и чл. 46, ал. 4 от ЗМСМА
О П Р Е Д Е Л Я М:
Дата за провеждане на консултации за състава на общи секционни избирателни
комисии и при образуване на подвижна секционна избирателна комисия за провеждане
на изборите за общински съветници и кметове за район „Слатина” при Столична община
на 19.09.2019 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала /стая 308/, ет. 3 в
сградата на районната администрация, намираща се на бул. „Шипченски проход” № 67.
В консултациите участват представителите на парламентарно представените
партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание на Република България, както и
представители на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски
листи членове на Европейския парламент от РБългария, но не са парламентарно
представени, както следва:
І. Парламентарно представени партии и коалиции:
- Партия ГЕРБ
- Коалиция „БСП за България”
- Партия ДПС
- Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО”
- Партия „Воля”
ІІ.Партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на
Европийския парламент от РБългария, но не са парламентарно представени:
- Коалиция „Демократична България-обединение”/”Да България” и ДСБ/
ІІІ. При провеждане на консултациите, партиите и коалиции от партии следва да
представят следните документи:
1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което
съдържа:

-

наименованието на партията или коалицията, която прави предложението,
трите имена на предложените лица,
граждански номер /ЕГН/,
длъжност в комисията, за която се предлагат,
образование, специалност,
телефонен номер за връзка с предложението за член на СИК лице.
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В СИК

СЪСТАВ на СЕКЦИОННИ КОМИСИИ
Политическа
сила
ЕГН

Име

замести с името на политическата сила

Презиме

Фамилия празна

№ на
СИК

Длъжност

Образование Специалност Телефон

Информацията да бъде предоставена на хартиен и електронен носител във формат Excel.
2. Списък на резервните членове, съдържащ информацията по т. 1, които ще
заместват предложените за членове лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато
член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се
извършва с решение на Районната избирателна комисия.
3. Списък на членовете на подвижната секционна избирателна комисия за район
„Слатина” при евентуално образуване на такава.
4. Заверено от партията копие на удостоверението за актуално правно състояние
на партията, издадено не по-рано 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на
коалицията за участие в изборите на 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват
имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.
5. Пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия
/ите съответната коалиция от партии лице/а, в случаите, когато в консултациите участват
упълномощени лице/а, издадено не по-рано от 10.07.2019 г.
След проведената консултация, кмета 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.
Настоящето уведомление да се постави на информационното табло в сградата на
районната администрация на ул. „Шипченски проход” № 67, както и да се публикува на
интернет страницата на администрацията: http://www.so-slatina.org/

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА,……../П/……..
КМЕТ НА СО - РАЙОН „СЛАТИНА”

