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2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/3179
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ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:
ПВ „ГЕРБ"
КП „БСП за България "
kH „Обединени патриоти"
ПП
IIП „ВОЛЯ"

ДО
Г-Н РОЗЕН МАРЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ
С. МАРЧЕВО
КОПИЕ :

ДО
ОБIЦИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ГЪРМЕН

за провеждане на консултации за съставяне на Секционната избирателна комисия
(СИК), за произвеждането на МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ, в с. Марчево , община
Гърмен, обл. Благоевград , на 13 октомври 2019 г., с въпрос „Против ли сте Общинска

администрация-Гърмен и Общински съвет-Гърмен да одобряват ПУП-ПРЗ /подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване/ с предназначение за я<илищно строителство
на поземлените имоти находящи се в масивите 44, 45, 46 и 47, местност „Падарката", съгласно
картата за възстановена собственост на землището на село Марчево, община Гърмен, област
Благоевград?", насрочен от
общински съвет с. Гърмен с Решеияе Ns 681 от
Протокол Ns 54/27.082019 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл . 91 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 4 от Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС),
ви каня, на 12.09.2019 г., от 16.00 часа, в заседателиата запа на общинска

администрация а Гърмен, за провеждане на консултации за определяне състава на
членовете на СИК в о, Марчево, община Гърмен, обл . Благоевград за произвеждането
на местния референдум в с. Марчево, на 13 октомври 2019 г.

При
представят :

провеждането

на

кон~ултациите

упълномогцените

лица

да

а) писмено предложение за състава на СИК, което съдържа:
- трите имена и ЕГН на предложените лица;
- дпъхсността в комисията, за която се предлагаr,

- образоваяие, специалност;
- партин или коапиция, която ги предлага,
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице .
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правхо състояние на

партията, издадено не по-рано от 27.08.2019 г., ипи копие от решението за
образуване на коапицията за участие в изборите за 44-то Народно сьбрание. С
тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, предстаиляващи партията или
коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и
пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено
копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предпожените от партиите и
коалициите лица за състав на СИК, когато правомощията на член на СИК се
прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал . 2 от ИК или когато член на СИК
не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК

Горепосочените документи остават като неразделна част от протокола на
консултациите и се изпращат с п
С уважение,

• е~гието на кмета на обццгната до ОИК.

Подписът е заличен
на основание чл. 2
от ЗЗЛД
,

МИНКА КАПИТАНОВА
Кмет на община Гърмен
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