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ПОКАНА
за провеждане на консултации за определяне състава на СИК в община Червен
бряг за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и
за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г. (Решение на НС от 02.09.2021 г.
обн., ДВ,бр. 73/03.09.2021 г. и Указ №245/14.09.2021 г. на Президента на Р България, обн., ДВ,
бр.77/16.09.2021 г.) и на основание чл.91 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК №644ПВР/НС от 29.09.2021 г. насрочвам на 09.10.2021 г. (събота) от 11.00 часа, в ст.302, в сградата
на Общинска администрация Червен бряг, консултации за определяне състава на СИК и ПСИК
в община Червен бряг.
Съгласно чл.91, ал.4 от Изборния кодекс и т. 7 от Решение №644-ПВР/НС от 29.09.2021
г на ЦИК при провеждането на консултациите при кметовете на общини партиите и
коалициите следва да 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“.
Районната избирателна комисия (РИК), със свои решения № 20-ПВР/НС от 02.10.2021
г. и № 21-ПВР/НС от 02.10.2021 г. е определила броя на членовете на всяка СИК съобразно
броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и
техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината.
С уважение,
Д-р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ /п/
Кмет на община Червен бряг
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