ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ 8- НС/ 1.04.2013 година
ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и
ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни
представители на 12 май 2013 година, в Община Камено
На основание чл. 29, ал. 1, т. 2 и чл. 34 от Изборния кодекс, както и
т. 16 от Решение № 2335-НС/29.03.2013 на ЦИК във връзка с чл.15, ал.1 и 3,
чл. 16 ал.3, чл.17 от Изборния кодекс и при спазване на законоустановения
кворум и с пълно мнозинство,
РЕШИ
1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от
кмета на Община Камено Заповед № РД-09-137/15.03.2013 година за
образуване на избирателните секции на територията на община Камено и
утвърждаване на тяхната номерация, както и съобразно справка на ГРАО за
община Камено, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка
секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии
(СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Камено,
както следва:
- 9 СИК със състав от 7 членове
- 11 СИК със състав от 5 членове
- 1 ПСИК със състав от 5 членове
като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Камено е
123 членове.
2. Кметът на Община Камено до 11 април 2013 г. включително да
проведе консултации за съставите на СИК и подвижна СИК с представителите
на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото
Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла
на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при
провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва
Методиката и принципите залегнали в Решение номер 2335-НС/29.03.2013
година на ЦИК съгласно което броят на членовете на СИК и ПСИК се
разпределя както следва:
а) парламентарно представени партии и коалиции:
- Политическа партия „ГЕРБ”- 51
- „Коалиция за България”- 28
- Политическа партия „ДПС”- 21
- Политическа партия „Атака”- 14

- „Синята коалиция”- 7
б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е
парламентарно представена:
- политическа партия „НДСВ” - 2
3.
Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Камено, както следва:
Общ брой ръководство на СИК – 63.
Ръководство на СИК от Политическа партия „ГЕРБ” – 31
Ръководство на СИК от „Коалиция за България”
– 13
Ръководство на СИК от Политическа партия „ДПС” – 9
Ръководство на СИК от Политическа партия „Атака” – 6
Ръководство на СИК от „Синята коалиция”- 3
Ръководство на СИК от Политическа партия „НДСВ” – 1
Кметът на Община Камено при определяне съставите на ръководствата
на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение.
Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово
определения тридневен срок за обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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СЕКРЕТАР:
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Решението обявено на ………... в …………….часа.
Свалено от таблото на …………. в ………….. часа

