УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ
Партия ГЕРБ
Коалиция „БСП лява България“
Партия ДПС
Коалиция „Реформаторски блок“
Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“
Коалиция „България без цензура“
Партия „Атака“
Коалиция АБВ
ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционната избирателна
комисия при произвеждане на частични избори за кмет на кметство Столетово на 14 октомври
2018 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.91, ал.1, изр.второ във връзка с чл.464, т.13 от Изборния кодекс, във
връзка с произвеждането на частични избори в Община Карлово за кмет на кметство
Столетово на 14 октомври 2018 г,. Ви каня на 12.09.2018 г. от 11.00 часа в Заседателна зала,
ет.3 в сградата на Общинска администрация – Карлово да вземете участие при провеждането
на консултации за определяне състава на СИК.
При провеждане на консултациите е необходимо да представите:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- трите имена и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението,
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено към датата на насрочване на изборите или заверено от представителя на коалицията
копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват имената на
лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, следва да се представи и
пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията в оригинал или заверено
копие от такова пълномощно;
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите
лица за състава 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.

