ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
На основание член 91 от Изборния кодекс, Решение на Народното събрание от 2
септември 2021 г. за насрочване на избори за Президент и Вицепрезидент на Република
България на 14 ноември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 73 от 3 септември 2021 г.), Указ № 245 от
14.09.2021 г. на президента на Република България за насрочване на избори за Народно
събрание на 14 ноември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 77 от 16 септември 2021 г.), Решение № 644ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна Избирателна Комисия, Ви каня на консултативна
среща за определяне съставите на Секционни избирателни комисии /СИК 001 и СИК 002/
– Антон за произвеждане на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България
и за Народни представители на 14 ноември 2021 година.
Консултативната среща ще се проведе на 08 октомври 2021 година (петък), от
10:00 часа в сградата на Общинска администрация Антон с адрес: с. Антон, пл.
„Съединение” № 1, етаж II, кабинет „Кмет на Община Антон”.
В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 46ото Народно събрание.
При консултациите участващите партии и коалиции представят:
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 02.09.2021 г., или копие от решението за
образуване на коалицията за участие в изборите за 46-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 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“.
Бележка: Предложенията за състава на СИК, следва да бъдат съобразени с
изискванията на точки 15, 16, 17, 18, 19 и 20 на Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г.
на Централната избирателна комисия.
Дата: 04.10.2021 г.
С уважение, /п/
.

АНДРЕЙ СИМОВ
КМЕТ на ОБЩИНА АНТОН
Изготвил: Цветелина Костова – секретар на Община Антон

