
ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 19 - НС/01.04.2013 година 

 

ОТНОСНО: регистрация на инициативeн комитет за издигане на 
независим кандидат ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ, ЕГН -------- за народен 
представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от инициативeн комитет /ИК/ за 
издигане на независим кандидат ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ, ЕГН ----, 
за народен представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 
г., подписано от членовете на ИК- Руси Ангелов Атанасов, Мария Христова 
Желева, Мария Николова Желязкова, Нина Кирова Загорчева, Стоян 
Валентинов Атанасов, Владимир Стоянов Стойчев и Християн Димов Петров, 
заведено под № 1 на 29 март 2013 г. в регистъра на инициативните комитети за 
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 

Към заявлението са приложени: Решение за създаване на инициативния 
комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява; 
нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в ИК; 
декларации по образец /приложение №56 от изборните книжа/, подписани от 
всеки член на ИК, че отговаря на условията по чл.3,ал.1 от Изборен кодекс; 
декларации по образец /приложение №57 от изборните книжа/, подписани от 
всеки член на ИК, че няма да обработва и предоставя личните данни на 
включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица за други 
цели освен предвидените в Изборния кодекс; издадено от банка удостоверение 
за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо ИК, която 
ще обслужва само предизборната кампания. 

След извършване на проверка на постъпилото заявление и приложените 
към него документи , РИК- Бургас констатира, че са налице  изискванията на чл.  
от 96, т.2 и чл.97 от Изборния кодекс и Решение № 2179-НС от 19 март 2013 г. 
на ЦИК за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за 
народни представители на 12 май 2013 г.. 

Предвид изложеното и на основание чл. 29, ал. 1, т.7, чл. 76, ал.4 и чл.96, 
т.2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия -Бургас 

                                                           Р Е Ш И:  

Регистрира инициативeн комитет за издигане на независим кандидат 
ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ, ЕГН ----------------  за народен представител 
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 



Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна 
комисия в срок в срок до три дни от обявяването му. 
 
 

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

 
 
 
 
/С Н; К К/ 
 
 
Решението обявено на ………... в …………….часа. 

Свалено от таблото на …………. в ………….. часа 

 


