ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ДО
ПП „ГЕРБ”
КП „ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ
КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”
ПП „АТАКА”
КП „АБВ”
ОТНОСНО: Провеждане на консултации за сформиране на Общинска
избирателна комисия /ОИК/, при провеждане на избори за
общински съветници и кметове, и национален референдум,
на 25.10.2015 година.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и
кметове, насрочени на 25.10.2015 година, на основание чл. 75 от Изборния
кодекс, Ви каня на 25.08.2015 година от 14,00 часа в Общинска
администрация гр. Раднево-ул. „Митьо Станев” № 1, ет. III, зала № 315, да
вземете участие при провеждането на консултации за определяне състава
на Общинска избирателна комисия /ОИК/-Раднево.
При провеждането на консултациите е необходимо да представите:
1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената
на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование,
специалност, партия или коалиция, която го предлага и телефон за връзка.
2. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално
правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.08.2015г., или
заверено копие от решението за образуване на коалицията, с която се
удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партия или
коалиция.

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се
представя
и
пълномощно,
подписано
от
представляващия
партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.
4. Списък с резервни членове, които да заместят предложените от
тях лица, в случаите на чл. 51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на
ОИК не се яви в изборния ден.
5. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал
на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно
заведение /в случай, че все още няма издадена диплома/ и декларация от
всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на
Изборния кодекс, съгласно приложението на Решение № 1524-МИ/НР на
ЦИК от 18.08.2015г.
Членовете на ОИК е препоръчително да са юристи.
Представените документи остават неразделна част от
протокола от консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на
общината до ЦИК.

Д-Р ЮЛИАН ИЛЧЕВ
Кмет на община Раднево

