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

РЕШЕНИЕ
№40- НС/06.04.2013 година
ОТНОСНО: регистрация на предложена от
ПП „ДЕМОКРАТИЧНА
АЛТЕРНАТИВА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”, кандидатска листа за
избори за народни представители на 12 май 2013 година
Постъпило е предложение от ПП „ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”,
представено в 11.15ч и входирано под
№21/06.04.2013 г. в Регистър /Приложение №67/ от изборните книжа от Иван
Иванов Търйоманов, редовно упълномощен от Секретарите и представляващи
партията – Тодор Димитров Великов и Димитър Йорданов Чукарски, съгласно
изрично пълномощно, с искане за регистрация на кандидати за народни
представители във втори МИР- Бургаски. Към предложението са приложени
следните документи: Протокол от заседание на управителния съвет на
партията от 01.04.2013 г., Решение № 2246-НС/27.03.2013 г.на ЦИК,
Удостоверение за регистрация на партията № 22 от 27.03.2013 г. от ЦИК;
декларации (Приложение №63 от изборните книжа) по чл. 108, ал. 1, т.5 във
връзка с чл. 107, ал. 1 от ИК, заявления (Приложение №65 от изборните книжа)
по чл. 108, ал. 1, т.3от ИК и декларации (Приложение №62 от изборните книжа)
по чл. 108, ал. 1, т. 4 от ИК, подписани от всеки един от кандидатите;
След проверка на представените документи, Комисията счита, че са изпълнени
изискванията на чл. 99, чл. 106 и чл. 108 от Изборния кодекс и Решение №2338НС/30.03.2013 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл.29, ал. 1, т. 8 и чл. 108, ал. 1 от
ИК, Районна избирателна комисия - Бургас
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители предложени
от ПП „ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ”, за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 година, във
втори многомандатен избирателен район – Бургас в състав:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Иван Иванов Търпоманов,
Иван Радославов Тодоров
Яна Атанасова Паскалева,
Димитринка Стоянова Сотирова
Светлана Георгиева Тодорова
Бърза Стоянова Манолова

7.
8.
9.
10.
11.

Бисер Иванов Георгиев
Росен Велоков Методиев
Николета Иванова Търпоманова
Мария Атанасова Паскова
Силвия Симеонова Атанасова

Настоящото решение подлежи на обжалване пред
избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Централната

Решението е прието в 19:43 ч. на заседание на РИК, проведено на
06.04.2013 година.

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

Ес
Решението е обявено на …………………2013 г. в ……….. часа.
Решението е свалено на …………………2013 г. в ……….. часа.

