
 

 

 

 

 

 

ДО  

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ 

ПАРТИИ В 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

ДО ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ПАРТИИ, КОИТО ИМАТ 

ЧЛЕНОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО НЕ СА 

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ 

 

 

 

П О К А Н А 
 

 

         

            ОТНОСНО: провеждане на консултации за определяне състава на 

СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Камено за 

произвеждане на избори за народни представители на 12.05.2013 г.  

 

   

С Указ № 57 от 13.03.2013 г. (обн. ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.), Президентът на Република 

България насрочи на 12 май 2013 г. произвеждане на избори за народно събрание.  

Съгласно чл. 34, ал. 2 от ИК за определяне състава на секционните избирателни 

комисии кметовете на съответните общини провеждат консултации с парламентарно 

представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат 

членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. 

Във връзка с изготвяне на предложение до Районна избирателна комисия-Бургас  за 

назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) на територията на Община Камено 

за произвеждане на 12.05.2013 г. на избори за народни представители и в изпълнение на 

правомощията си по чл. 34, ал. 2 от ИК във връзка с т. І. 2. 1. от Решение на ЦИК № 2335-

НС от 29.03.2013 г. и Решение на РИК-Бургас за определяне броя на членовете на всяка 

СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция Ви каня на 8 април 2013 г. от 

14:00 часа на консултации за определяне на състава на СИК в община Камено. 

Консултациите ще се проведат в кабинета на Кмета на община Камено в 

административната сграда на Община Камено с адрес – гр.Камено, ул. 

„Освобождение” № 101.  
Съгласно т. І. 4 от Решение на ЦИК № 2335-НС от 29.03.2013 г., във връзка с чл. 34, 

ал. 2 от ИК, при провеждане на консултациите при кметовете на общини, участващите 

партии и коалиции от партии следва да представят следните документи: 



а) писмено предложение за състав на СИК и подвижна СИК, 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 13.03.2013 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; копие от същите документи, изброени по-

горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите от партии при 

консултациите лица; 

в) оригинал или заверено копие от изрично 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 тях лица, в 

случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната 

избирателна комисия. 

  

Настоящата покана е публикувана на официалната интернет страница на Община 

Камено на адрес www.kameno.bg както и на информационно табло на партерния етаж на 

административната сграда. 

 

Конкретното разпределение на квотите в СИК съгласно Решение №8-

НС/01.04.20132г. на РИК-Бургас, може да бъде изтеглено от сайта на Областна 

администрация Бургас. 
 
 
 
 

ИНЖ.СТЕФАН БОНЕВ 

Кмет на община Камено 
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