ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ
за сформиране съставите на секционни избирателни комисии в
община Брацигово, област Пазарджик, за произвеждане на изборите
за Народно събрание на Република България,
насрочени за 2 октомври 2022 г.
Със Заповед №РД-432/18.08.2022г. са насрочени консултации за сформиране съставите
на секционни избирателни комисии за провеждане на изборите за Народно събрание на
Република България, насрочени на 2 октомври 2022 г.
Консултациите са публични и ще се проведат на 23 август 2022г (вторник), от
14.30 часа. в Младежки дом, в заседателна зала на Общински съвет Брацигово,
ул.“Христо Смирненски“№1.
Поканвам за участие в консултациите представляващите (или упълномощени от
тях лица) парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно
събрание:
коалиция „Продължаваме Промяната“, коалиция „ГЕРБ-СДС“,
партия „ДПС“, коалиция „БСП за България“, партия „Има такъв народ“,
коалиция „Демократична България – обединение“, партия „Възраждане“, както и
други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
Консултациите са публични.
Необходимите документи при явяване на консултациите:
а) писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, 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.
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите за НС – 01.08.2022
г., или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на
коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи
партията или коалицията;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в
случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и
коалициите лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в
изборния ден.

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

