Покана за консултации за ПСИК
Относно: Провеждане на консултации за състав на ПСИК за община
Ситово на 09.03.2017 година от 10:00 часа в Заседателната зала на
Общински съвет- Ситово
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл.91, ал.1, 2 и 4 от Изборния кодекс, Решение 4182-НС от 01.02.2017г. на ЦИК
относно назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март
2017г., във връзка с Решение № 4184-НС от 01.02.2017г. на ЦИК и Решение № 49-НС от 04.03.2017г.
на РИК, относно образуване на ПСИК, Ви уведомявам, че на 09.03.2017 година от 10.00 часа в
Заседателната зала на Общински съвет ще се проведат консултации за състав на ПСИК за
Община Ситово.
При провеждане на консултациите представителите на участващите партии и
коалиции представят:
1. Писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:
o наименование на партията или коалицията, която прави предложението;
o три имена и ЕГН на предложените лица;
o длъжността в комисията, за която се предлагат;
o образование, специалност;
o телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от 24.01.2017г. или копие от решение за образуване
на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се
удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или
коалицията;
3. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя
пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията или
заверено копие от такова пълномощно;
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и
коалициите лица за състава на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се
прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК
не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.
РИК–Силистра с Решение № 48-НС от 04.03.2017г. е приела ПСИК № 203200614 да се
състои от 7 члена.
Консултациите ще се проведат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и
Решенията на ЦИК.
Лице за контакт: Андриан Андреев, Секретар на община Ситово – тел. 0888997130

С уважение,
КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО: (П)
/СЕЗГИН АЛИИБРЯМ/

