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ДО
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:
ПП „ГЕРБ"
КП „БСП за България"
КП „Обединени патриоти"
ПП „ДПС"
ПП „ВОЛЯ"
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ — ОБЕДИНЕНИЕ "
В ОБП(ИНА ГЪРМЕН

ПОКАНА
Във връзка с предстоящите изборите за общински съветници и за кметове на
27.10.2019 г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс и т. 3 от Решение Ns1029-МИ от
10.09.2019 г. на ЦИК,

НАСРОЧВАМ
КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ KOMHCHH /СИК/ В ОБП(ИНА ГЪРМЕН
на 18.09.2019 г. (сдяда)L от 15.00 часа , в s аседателвата зала на Общинска
администрация с. Гърмен, на ул . „Първа" № 35.

Консултациите са публични. В тяк участват парламентарно представените партии
и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи

членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно
представени . В консултациите могат да участват и други партии и коалиции .
Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал . 5 от ИК представителите на партиите или
коалициите от партии да представят следците документи :
1. Писмено предложение за сьстав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложаните лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат ;
- образование, специалност;
- партия или коалиция, която ги предлага;
- телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице ;

2. Заверено от партията копие на удостоверението за актуапно правно
състояние на партията издадено не пд-рако от 10 юли 2019 г. (датата ка насрочване на

изборите) или заверено от представителя на коалицията копие от решение за
образуване на коалицията, с което се уцостоверяват пълномощията на лицата,
представляващи съответната партия или коалиция;
3: Пълномощно от лицата; представляващи съответната партия или коалиция , в
случаите, когато в коксултациите участват упълномощенц лица;
4: Към предложението по т . 1 да се представи Списък за резервните членове

на партиите и коалициите които да заместят предложените от тях лица в случаите по
чл . 51, ал . 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването сё
извършва с решениё на Общинската избиратёлна комисия.

Горепосочените документи остават като неразделна част от протокола на
консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ОИК .

Съгласно Изчислителната процедура към Методическите указания

за

определяне съставите на СИК, на територията на община Гърмен, и за разпределяне на

местата в ръководството на CHk в изборите за общински съветници и за кметове,
насрочени на 27 октомври 2019 г. (без съставите на ПСИК) — приета с Решение Ns 1029МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, се получава следното
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА С И К, в т. ч. РЪКОВОДСТВА, ПО
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН
Ns по

Партия/коалидия

ед
1.
2.
3.

ПП „ГЕРБ"
КП „БСП за България "
КП „Обединени
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ПП „ДПС"
ПП „ВОЛЯ"
КП ;,Демократична

•

България —
обединение"
189

общо

Приложение : 1. Решение № 1029- МИ от 10.09.2019 г.;

2. Изчислителна процедура към Методическите указания за определяне
съставите на СИК, на територията на общината, и за разпределяне на местата в
ръководството на СИК в изборите за общински съветници и закметове, насрочени на 27
октомври 2019 г. (без съст в
а„ ПСИК) — приета с Решение Ns1029-МИ от
10.09.2019 г. на ЦИК.
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С уважение,

Подписът е заличен
на основание чл.2
от ЗЗЛД км ЕТ

МИНКА КАПИТАН
Кмет на обиSина Гърмен
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