
ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 3- НС/29.03.2013 година 

 
 
 

ОТНОСНО: началния и крайния срок /дата и час/ за подаване на документи за 
регистрация на инициативни комитети, кандидатски листи на партии, коалиции 
от партии и инициативни комитети, застъпници на партии, коалиции от партии и 
инициативни комитети  

 
На основание чл.29  ал.1, т.7, т.8, и т.10, чл.108, ал.2  от Изборния кодекс 

Районна избирателна комисия- Бургас 
 

РЕШИ 
 

1. Районната избирателна комисия- Бургас, започва приемането на 
документи от 09:00 часа на 29 март 2013г. 

2.Заявленията респ. предложенията  се подават на адрес: 
гр.Бургас ул.”Цар Петър” № 1,  сграда на Областна администрация Бургас, 

залата на първия етаж  всеки ден от 09:00 часа до 17:00часа.  
3.Инициативните комитети  представят заявление за регистрация 

/Приложение №49 от изборните книжа/, ведно с всички изискуеми документи  в 
срок до 17:00 часа на 01.04.2013г..  

4. Партии, коалиции представят предложения за регистриране на 
кандидатска листа / Приложение № 60 от изборните книжа/ ведно с всички 
изискуеми документи, в срок до 17:00 часа на 06.04.2013г.  

5. Инициативните комитети представят предложения за регистриране на 
независим кандидат / Приложение № 61 от изборните книжа/ ведно с всички 
изискуеми документи в срок до 17:00часа  на 09.04.2013г 

6.Партии, коалиции от партии и инициативните комитети представят 
предложения за регистриране на застъпници по образец / Приложение №40 от 
изборните книжа/ ведно с всички изискуеми документи, в срок до 17:00часа на 
11 май 2013г. 

7. Предложения по т.4, 5 и 6 освен хартиен носител, следва да бъдат 
представени и на електронен носител. 

8. Изискванията относно създаването на инициативни комитети и 
необходимите документи за регистрация са уредени в чл.96 и чл.97  от 
Изборния кодекс и Решение № 2179 –НС /19.03.2013г на Централна 
избирателна комисия публикувано на адрес: http://www.cik.bg, раздел 
„Решения”. 

http://www.cik.bg/


9. Изискванията относно реда за регистрацията на застъпници и 
необходимите документи са уредени в чл. 101 от Изборния кодекс и Решение 
№2203-НС/23 март 2013 г. на Централна избирателна комисия, публикувано на 
адрес: http://www.cik.bg, раздел „Решения”. 

10. Изискванията относно реда за регистрацията на кандидатски листи и 
независими кандидати, както и необходимите документи са уредени в чл. 106 
до чл. 111 от Изборния кодекс. 

 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната 

избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                            /Елка Стоянова/ 
 
 
СЕКРЕТАР:  
                   /Михаил Хаджиянев/ 

 
НМ/ 

http://www.cik.bg/

