ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – С И Т О В О
Покана за участие в консултации за определяне състава на ПСИК
на територията на община Ситово за произвеждане на избори за
президент и вицепрезидент и национален референдум 06 ноември
2016г.
До
Парламентарно представените партии и коалиции
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 91, ал.1 и ал.2 , от Изборния кодекс и Решение №36 – ПВР-НР
/ 19.10.2016г. на РИК- Силистра, свиквам заседание за провеждане на консултации
за определяне състава на ПСИК за община Ситово за произвеждане на избори за
президент и вицепрезидент и национален референдум в заседателната зала на
Община Ситово, на 21.10.2016г. от 10.00 часа
Моля да имате предвид, че при провеждане на консултациите при кмета на
общината, парламентарно представените партии и коалиции, представят:
а) писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа трите имена на
предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование,
специалност, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка с
предложеното за член на ПСИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по рано от 08.08.2016г., или копие от решението за образуване на
коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват
имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощено/и и лице/а, се представя
пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено
копие от такова пълномощно.
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и
коалициите лица за състав на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се
прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато членна ПСИК не се
яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.
Консултацията ще протече при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс
и решенията на ЦИК .
Лице за контакт в Община Ситово – Андриан Андреев - Секретар на
Община Ситово - мобилен телефон 0888 997 130
Настоящото уведомление да се разпрати на горепосочените партии и
коалиции, както и да се постави на таблото за съобщения в Община Ситово и да
се публикува в интернет страницата на Община Ситово.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО:
П
/СЕЗГИН АЛИИБРЯМ/

