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Р егистрационен ном ер

Signed by: Kristina Palazova

Относно: Уведомление за провеждане на консултации при кмета на район Студентски “ 
за съставите на СИК във връзка с избори за президент и вгщепрезидент на РБ и 
предсрочни избори за народни представители за Народно събрание (ПВР/НС -  2021)

В изпълнение на Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на Централна 
избирателна комисия, относно назначаване съставите на секционните избирателни 
комисии и заповед № СОА21-РД09-1297/30.09.2021 г. на кмета на Столична община, във 
връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и 
предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени на 14 
ноември 2021 г. с решение на 46-то Народното събрание от 02.09.2021, (Обн., ДВ, брой 
73/03.09.2021 г.) и Указ № 245 от 14 септември 2021 г. на президента на Република 
България (Обн., ДВ, брой 77/16.09.2021 г.), Ви уведомявам, че консултациите за 
определяне на съставите на секционните избирателни комисии за територията на район 
„Студентски” ще се проведат на 07.10.2021 г. (четвъртък) в 16:00 часа в сградата на 
районната администрация, на адрес: гр. София, Студентски град бл. 5, ет. 4, Заседателна 
зала, ст. 402.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В 
консултациите може да участват и други партии и коалиции.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии задължително 
представят на хартиен и електронен носител следните документи:

1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии (СИК) в 
табличен вид, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави 
предложението; 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. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и 
коалициите лица за състав на комисията в табличен вид, който трябва да съдържа данните, 
посочени в т. 1;

3. Копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не 
по-рано от 10.05.2021 г., с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи 
партията;

Електронен документ, подписан електронен подпис. Публикува се в сайта на района и се обявява на
информационното табло.

http://www.itudentjki.bg


4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в 
консултациите участват упълномощени лица.

Настоящото уведомление ще се обяви на информационното табло в сградата на 
районната администрация, находяща се на адрес: гр. София, Студентски град, бл. 5, ет. 1 и 
ще се публикува на интернет страницата на район „Студентски” на адрес: 
http ://www. studentski .b g/ в меню „Президентски и парламентарни избори 14.11.2021 г. “ и 
в рубрика „Новини".

X Петко Горанов

Кмет на С О -район „Студентски"

П одписано от: РЕТКО GORANOV

1.10.2021 г.

X  Ирина Кривошиева

Секретар на СО - район „Студентски"

Подписано от: Irina Krivoshieva
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