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УВЕДОМЛЕНИЕ
Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на
Република България на 23.10.2011 година и произвеждане на избори за общински
съветници и кметове на 23.10.2011 година, на основание чл.34, 35 и чл.242 ал.7 от
ИК и във връзка с Решение № 861- ПВР/МИ от 20.09.2011 година на ЦИК,
уведомявам, парламентарно представените партии и коалиции от партии и
партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно
представени, че консултациите за определяне състава на комисията по чл.242 ал.7
от ИК, която да приема от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите,
предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали, в
община Бойчиновци ще се проведат на 03.10.2011 година от 10.00 часа в
кабинета на ВрИД кмета на общината.
На консултациите трябва да бъдат представени изискващите се по чл.34 ал.2
и ал.3 от Изборния кодекс и Решение № 861- ПВР/МИ т.7 на ЦИК документи, а
именно:
а) писмено предложение за състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, което
съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в
комисията, и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от 21.06.2011 г., или заверено от представителя на
коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с
което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия
или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите
документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите
партиите
или
коалициите
при
консултациите
лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната
партия или представляващия коалицията от партии лице в случаите, когато в
консултациите участват упълномощени лица, за валидни се считат и
пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК за същата
община;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в
случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от
съответната квота. Заместването се извършва с решение на общинската
избирателна комисия.
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