ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Пг шина Раднево

до
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
ПАРТИЯ / КОАЛИЦИЯ/

обл. С т а р а Загора
Изх. №

ОБЩИНА РАДНЕВО

На основание чл.91, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение № 672НС от 13.08.2014 г. на ЦИК, Кметът на Община Раднево ви кани на 25.08.2014 г. от
14.00 часа в зала 315 на Общинска администрация гр.Раднево на консултации за
определяне състава и броя на членовете на секционните избирателни комисии
При започване на консултациите , трябва да представите :
1) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- партия или коалиция, която ги предлага,
- 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 05.08.2014 г.; или копие от
решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на
лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
3) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и
пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено
копие от такова пълномощно;

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 РИК.
Приложение : Решение № 672-НС от 13.08.2014 г. на ЦИК;
Методика за определяне съставите на СИК на територията на
общината.

С уважение,
Д-Р ЮЛИАН ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
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