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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Район “Красна поляна“
София, ул.“Освобождение“N 25, П.К.1330,тел.02/920 17 77/ факс 02/ 828 48 83/.

Изх.№ РКП19-ИЗ10-10/ 13.09.2019 г.

ДО ПП ГЕРБ
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”
ПАРТИЯ „ДПС”
ПАРТИЯ „ВОЛЯ”,
всичките представени в 44 НС
Представени само в Европейския парламент:
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”
На основание Заповед № СОА19-РД09-1283/12.09.2019 г. на
кмета на гр. София – г-жа Йорданка Фандъкова и чл.чл. 90 и 91 от ИК,
както и на основание Решение № 1029--МИ на ЦИК, съобразно чл. 8,
ал. 2 от ИК, във връзка с насрочване на избори за общински съветници
и кметове на 29.10.2019 г., Ви каня на среща-консултация за съставите
на СИК, подвижна СИК и служебни секции в район „Красна поляна” на
19.09.19 г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в сградата на районната
администрация.
За провеждане на консултациите следва да представите:
- Писмено предложение за състава на СИК, което съдържа:
наименование на партията или коалицията; имена и ЕГН на
предложените лица; длъжност в комисията; образование,
специалност; телефон за връзка, ел. поща и партията или
коалицията от партии, която ги предлага.
- Списък с предложения за резервните членове в табличен вид,
съдържащ същата информация
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- Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние
на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или решението
за образуване на коалицията, с което се удостоверяват
пълномощията на лицата, представляващи партията или
коалицията.
- Заверено пълномощно от представляващия съответната партия
или преставляващите коалицията от партии лица в случаите,
когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено
не по-рано от 10.07.2019 г.
Моля да имате предвид, че предложенията за съставите на
СИК и резервните членове трябва да се представят на ОИК не покъсно от 25.09.19 г.

КМЕТ НА РАЙОН
„КРАСНА ПОЛЯНА” : / П /
/ Ив. ЧАКЪРОВ /
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