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Препис – извлечение от Заповед

  

 № РД-01-05-293 от 17.08.2022 г. на Кмета на Община Кочериново

  

На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  Решение № 1281-НС от 16 август 2022 година на
ЦИК, чл.91 ал.1 и ал.3 от Изборния Кодекс, Указ № 213 обн. в ДВ бр.61 от 02 август 2022
г. на Президента на Република България за определяне на 02 октомври 2022 г. за дата
за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на
Република България

  

  

 I. ОПРЕДЕЛЯМ:

  

Комисия в състав:

    
    1. Ивайло *** Велков – секретар на община Кочериново  
    2. Стоян *** Банчев – директор Дирекция „Специализирана администрация”   
    3. Наталия *** Чамишка – технически сътрудник   

  

, която на 26.08.2022 г. (петък) от 10.00 часа да проведе консултации с парламентарно
представените партии и коалиции, за състава на Секционните Избирателни  Комисии на
община Кочериново за избори за народни представители за Народно събрание на
Република България, насрочени  на 02 октомври 2022 г. година, в Пленарна зала в
сградата на Читалище „Пробуда 1919”  в град Кочериново с адрес: Площад „Трети март”
№1, при спазване на всички действащи противоепидемични мерки свързани с Covid19 в
Република България (ако има такива) от всички участници в консултациите.

  

В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
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II. НАСРОЧВАМ:

  

  

На 26.08.2022 г. (петък) от 10.00 часа консултации с парламентарно представените
партии и коалиции, за състава на Секционните Избирателни Комисии на община
Кочериново за изборите за народни представители за Народно събрание на Република
България, определени на 02 октомври 2022 година, в Пленарна зала в сградата на
Читалище „Пробуда 1919” в град Кочериново с адрес: Площад „Трети март” №1

  

В консултациите могат да участват и партии и коалиции, който не са парламентарно
представени.

  

При консултациите участващите партии и коалиции да представят на хартиен и
електронен носител:

  

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

  

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

  

- имената и ЕГН на предложените лица;

  

- длъжността в комисията, за която се предлагат;
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- образование, специалност;

  

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

  

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване
на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се
удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

  

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно,
подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова
пълномощно;

  

г) 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 буква
„а“.

  

  

III. НАРЕЖДАМ:

    
    1.  За резултатите от проведените консултации да се състави  Протокол, съгласно
разпоредбите на разпоредбите на чл.91, ал.6 от ИК, който да се подпише от
участниците в тях .   
    2. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.   
    3. Препис от настоящата Заповед да бъде поставена на информационното табло на
община Кочериново.   
    4. Препис от настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на община
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Кочериново.   
    5. Препис от настоящата Заповед да се изпрати на  e-mail адресите на партиите и
коалициите, които имат право да участват в консултациите  и които ЦИК е публикувал:
 

  

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Ивайло Велков - секретар
на община Кочериново.

  

  

  

Кмет на община

  

Кочериново:………/П/……….

  

/ Иван Минков /

  

Изготвил:……/П/……….

  

/ Ивайло Велков – секретар /

  

  

Съгласувал:……/П/…….
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/ Мария Здравкова- юрист /

  

  

3 екз.
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