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ДО 
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА: 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”; 
“КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”; 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”; 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “АТАКА”; 
“СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”; 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НДСВ” 

 
П О К А Н А 

 
ОТ ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА 

 ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
 

ОТНОСНО: Провеждане консултации за състава на  комисия  по чл.242, ал.7 от 
Избирателния кодекс/ИК/, която да приеме от СИК бюлетините, 
екземплярите от протоколите, предназначени за общинската 
администрация и останалите книжа и материали за изборите за 
президент и вицепрезидент на Републиката, общински съветници, 
кметове на общини и кметства на 23 октомври 2011 г. 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
На основание   Решение №861-ПВР/МИ от 20.09.2011 г. на Централната 

избирателна комисия  раздел І т.5, Ви каня на консултации за състава на комисия  по чл.242, 
ал.7 от Избирателния кодекс/ИК/, която да приеме от СИК бюлетините, екземплярите от 
протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали 
за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, общински съветници, кметове на 
общини и кметства на 03 октомври 2011 г. (понеделник) от 10,00 ч. в заседателната зала на 
общинска администрация – гр. Искър. 

На консултациите следва да представите: 
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; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да 
бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица; 

в)оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната 
партия или представляващите коалицията от партии лице, в случаите когато в консултациите 
участват упълномощени лица, за валидни се считат и пълномощните за участие в 
консултациите за назначаване на СИК за същата община; 

г)списък на резервните членове, които ще заместват предложените от тях лица, в 
случайте по чл.25, ал.1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от съответната 
квота.; 

ЕМИЛИЯ ТОНЧЕВА 

За Кмет на Община Искър 
Съгласно Заповед № 257/20.09.2011 г. 


