
ДО  

Г-Н РАДОСЛАВ БАЛТАДЖИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО 

НА ПП „ГЕРБ“  

ОБЩИНА КАМЕНО 

 

ДО  

Г-ЖА СТОЙКА ДРАГАНОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО 

НА ПП „БСП“ (КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ) 

ОБЩИНА КАМЕНО 

 

ДО  

Г-Н МЕДЖИТ МЕХМЕД 

ПРЕДСТАВИТЕЛ  НА НА ПП „ДПС“  

ОБЩИНА КАМЕНО 

 

ДО  

Г-Н ИВАН БРАТОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛ  НА НА ПП „АТАКА“  

ОБЩИНА КАМЕНО 

 

ДО  

Г-Н ДИМИТЪР КОТОРОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛ  НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО 

НА ПП „СДС“ (СИНЯТА КОАЛИЦИЯ) 

ОБЩИНА КАМЕНО 

 

ДО  

Г-ЖА МАРИЯНА МАЛЧЕВА 

ПРЕДСТАВИТЕЛ  НА НА ПП „НДСВ“  

ОБЩИНА КАМЕНО 

 



П О К А Н А 

          За провеждане на консултации за състава на комисията по 

чл.242, ал.7 от ИК, която да приеме от СИК бюлетините, 

екземплярите от протоколите, предназначени за общинската 

администрация и останалите книжа и материали,  за произвеждане 

на избори за президент и вицепрезидент на Република България и 

общински съветници, кметове на общини и кметства на 23.10.2011 г. 

 На основание чл. 242, ал. 7 от Изборния Кодекс /ИК/ във връзка с  

решение № 861 -ПВР / МИ от / 20.09.2011 г. на ЦИК, Ви каня на 30.09.2011 

год. от 14:00 часа в кабинета на Кмета за провеждане на консултации за 

определяне състава на членовете на комисията по чл.242, ал.7 от ИК.  

          Съгласно чл. 34, ал.2, т.1, 2 и 3, ал. 3 и чл.16, ал.3 от Изборния кодекс 

и Решения № 56-ПВР/МИ от 05.08.2011 г. № 680-ПВР/МИ от 03.09.2011 г 

на ЦИК, моля подгответе и носете със себе си следните документи: 

а) писмено предложение за състав на комисията по чл.242, ал.7 от ИК, 

което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, 

длъжност в комисията, образование, специалност и партията или 

коалицията от партии, която ги предлага; 

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно 

състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от 

представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на 

коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на 

представляващия/те съответната партия или представляващия/те 

коалицията от партии лица; 

в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия 

съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в 

случаите когато в консултациите участват упълномощени лица; 

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от 

партиите и коалициите от партии лица в случаите по чл. 25, ал.1 от ИК. 

Изискуемите по ИК горепосочени документи остават като неразделна част 

от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на 

общината до ОИК. 



 Съгласно Решение  № 861 -ПВР / МИ от 20.09.2011 г. на ЦИК общия 

брой на членовете на комисията по чл.242, ал.7 от ИК е 7 души, в това 

число председател, зам.-председател и секретар. Един от членовете е 

представител на общинската администрация. 

         Всяка от партиите и коалициите има право на един представител в 

комисията. Представителността в комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК е 

отделна и не повлиява на броя на представителите и съотношението между 

политическите сили при назначаване на членовете на СИК по реда, 

посочен в Решение № 56-ПВР/МИ на ЦИК от 5 август 2011 г. 

 На основание т. 6 от Решение № № 861 -ПВР / МИ от / 20.09.2011 г. 

на ЦИК, настоящата покана да се публикува на интернет страницата на 

общината и на таблото за обявления на община Камено. 

 

С уважение, 

 

ИНЖ. ТОДОР ПЕТРОВ 

Вр.ИД Кмет на община Камено 

 

 

Получил поканата: 

 

Дата:.................2011г. 

............................/............................................................./ 

      /подпис/                        /фамилия/ 
 


