РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:
ПП „ГЕРБ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“
ПП „ДПС“
ПП “ВОЛЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ“

ПОКАНА
Относно: провеждане на Консултации за определяне състава на ОБЩИНСКА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на територията на община Ценово за провеждане на
изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
С Указ № 163/10.07.2019 г. на Президента на Република България са насрочени
избори за общински съветници и кметове за 27.10.2019 г.
Съгласно чл.75 от ИК за определяне състава на общинската избирателна комисия,
кметовете на съответните общини провеждат консултации с парламентарно представените
партии и коалиции, партиите и коалициите, които имат членове в Европейския парламент,
но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и
коалиции.
Във връзка с изготвяне на предложение до ЦИК за назначаване на общинска
избирателна комисия (ОИК) на територията на община Ценово за произвеждане на избори
за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и в изпълнение на правомощията си по
чл.75 от ИК, Ви каня на 19.08.2019 г. (понеделник) от 10:00 часа на консултации
за определяне състава на ОИК, в залата на трети етаж в административната сграда
на Община Ценово с адрес – с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ №66.
Съгласно чл.75, ал.3 и ал.4 от ИК, представителите на партиите и коалициите
следва да представят следните документи:
а) писмено предложение за състав на общинска
съдържа:

избирателна комисия, което
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– имената и ЕГН на предложените лица;
– длъжността в комисията, за която се предлагат;
– образование - висше, специалност;
– партия или коалиция, която ги предлага,както и декларации за съгласие на лицата да
бъдат предложени и декларации от лицата по чл.80, ал.3от ИК(не може да бъде член на
общинска избирателна комисия лице, което е осъждано за умишлено престъпление от
общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождавано от наказателна
отговорност за умишлено престъпление);
– телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице.
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г.( датата на насрочване на изборите), или
заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на
коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи
съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в
случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование(заверено „Вярно с оригинала“) или
оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно
заведение( в случай че все още няма издадена диплома).
д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т.1, които да
заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член
на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.
Настоящата покана да бъде поставена на таблото за съобщения, находящо се на
партерния етаж в сградата на Община Ценово, както и публикувана на електронната
страница на община Ценово.

С уважение,
Д-р Петър Петров
Кмет на Община Ценово
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