СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.91 от Изборния кодекс, Указ №130 на президента на Р.България от
12.05.2021г. за насрочване на избори за Народно събрание на Република България на
11.07.2021г. и Решение № 124-НС от 26.05.2021г. на Централната избирателна комисия, Ви
каня на консултации за съставите на СИК в община Горна Малина, за произвеждане
изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г.
Консултациите ще се проведат на 03.06.2021г. /четвъртък/ от 9.00 часа в сградата на
Общинската администрация на Община Горна Малина, обл.Софийска, ул.21-ва, № 18,
етаж.2, зала № 9.
В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и
коалиции в 45-ото Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и
коалиции, които не са парламентарно представени.
При консултациите участващите партии и коалиции представят:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- три имена и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- 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 10.05.2021г., или копие от решението за образуване на коалицията за
участие в изборите за 45-то 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 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 т.1.
Настоящата покана да се постави на информационното табло в сградата на община
Горна Малина и да се публикува на официалната страница на общината –
http:www.gornamalina.eu, секция „Избори 2021“, където се помества актуална информация по
организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.
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