ПОКАНА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ КАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ото НАРОДНО
СЪБРАНИЕ, ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ И
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,
На основание чл.91, ал.1, във връзка с чл.90, ал. 1 и ал.2 от Избирателния кодекс, Ви
каня на 10.05.2019 г. /петък/ в 1600 часа в зала № 109 на Община Бобов дол за
провеждане на консултации за определяне състава на Подвижна Секционна избирателна
комисия в Община Бобов дол в произвеждане на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
За членове на ПСИК се назначават български граждани, които владеят български език
и имат право да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г, както и изброените несъвместимости за членовете на СИК,
съгласно т.20, 21 и 22 от Решение № 150-ЕП/11.04.2019 год. на ЦИК.
Съгласно чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП-/11.04.2019 год.
на ЦИК, моля подгответе и носете със себе си следните документи:
а) писмено предложение за състав 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 19.03.2019 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;
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“
Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна
част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до
РИК.
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