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ПП „ГЕРБ“  
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КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 
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КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,  

ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,  

ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” 

 

 

 

 

П О К А Н А 

 
За провеждане на консултации за състава на СИК в община Камено за 

произвеждане на изборите за народни представители  

на 05 октомври 2014 г. 

 

          

 

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

             Съгласно приетата от ЦИК с Решение № 648-НС/06.08.2014г.  

Хронограма за изборите за народни представители на 05.10.2014 г. /неделя/, 

кметовете на общини до 30 август 2014г. включително провеждат 

консултации за съставите на СИК с представителите на партиите и 

коалициите които са участвали в изборите за народни представители на 

12 май 2013 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към датата 



на насрочване на изборите за народни представители 5 август 2014 г. и 

партиите и коалициите , които не са парламентарно представени, но с 

техните листи имат избрани представители (членове) на Европейския 

парламент от Република България.  

 

          С оглед на гореизложеното и на основание чл.91 от Изборния кодекс и 

Решение № 672-НС/13.08.2014г. на Централната избирателна комисия, Ви 

каня на 30 август 2014г. от 10.00 ч. в кабинета на кмета, за провеждане на 

консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии за 

провеждане на изборите. 

          При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии 

представят следните документи: 

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

- имената и ЕГН на предложените лица;  

- длъжността в комисията, за която се предлагат;  

-  образование, специалност;  

- партия или коалиция, която ги предлага; 

-  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 5 август 2014 г. или копие от 

решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват 

пълномощията на лицето/лицата, представляващи 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 предложените от 

партиите и коалициите лица за състави 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 РИК.  

  

        Горепосочените документи  изискуеми по Изборния кодекс, остават като 

неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с 

предложението на кмета на общината до Районната избирателна комисия. 

  

        На основание т. 5 от Решение № 648-НС/06.08.2014г. на ЦИК, 

настоящата покана да се публикува на интернет страницата на общината и на 

таблото за обявления на община Камено. 

 

С уважение, 

 

ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ 

Кмет на община Камено 


