
 

ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

РЕШЕНИЕ 
№ 122 - НС/ 29.04.2013 година 

 
 ОТНОСНО: Предложение от ПП Демократична гражданска инициатива  
 

Постъпило е предложение с входящ № 117 от 24.04.2013 г., от ПП „Демократична 
гражданска инициатива”,чрез упълномощен представител Златина Атанасова Пенчева, с 
което се настоява да бъдат включени в секционните избирателни комисии минимум 10% 
граждани извън привържениците на парламентарно представените партии.С предложението 
се изисква РИК да извърши исканото включване с изрично разпореждане или след оттегляне 
от страна на парламентарните партии на една десета от техните членове.  

Назначаването на членове на секционни избирателни комисии е уредено в текстовете 
на Избирателния кодекс. В чл.34 на ИК е указано, че предложения за състав на секционни 
комисии извършват само парламентарно представените партии и коалиции от партии, както 
и партиите и коалициите от партиите, които имат членове на Европейския парламент. 
Нормите на Изборния кодекс са в сила и не са обявявани за противоконституционни, каквито 
аргументи се релевират в постъпилото предложение. Няма предвидена възможност, други 
лица извън изброените да са оправомощени да правят предложения за членове на 
секционните избирателни комисии.Не е предвидена и възможност РИК да може да се 
разпорежда и да подменя правата на политическите сили чрез оттегляне на направените от 
тях предложения. 

Районна избирателна комисия Бургас, като взе предвид, че ПП „Демократична 
гражданска инициатива” не попада в кръга на политически субекти, с правата да предлагат  
членове на СИК, счита направеното предложение за недопустимо, поради липса на активна 
легитимация на политическата сила направила предложението.. 

Поради горното и на основание чл.  29, ал. 1, т.1 и т.2 от  Изборния кодекс Районна 
избирателна комисия Бургас 

Р Е Ш И: 

Оставя без уважение направеното предложение с входящ № 117 от 24.04.2013 г., от 

ПП „Демократична гражданска инициатива”,чрез упълномощен представител Златина 

Атанасова Пенчева 

   Решението е прието в …………..ч на заседание на РИК, проведено на 29.04.2013 
година. 
 Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен 
срок от обявяването му, на основание чл.29, ал.3 от Изборния кодекс. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                          Ел. Стоянова 
СЕКРЕТАР: 
                          М. Хаджиянев 

 
/ МХ, ИИ/ 
Решението обявено на ………... в …. часа. 
Свалено от таблото на …………. в ………….. часа 


