
 

 

ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

РЕШЕНИЕ 
№174- НС/ 08.05.2013 година 

 
 ОТНОСНО: Извършване на промени в състава на СИК на територията на 

Община Айтос  от ПП „ДПС”.  
   
Постъпили е  предложение за извършване на промени в състава на СИК на 

територията на Община Айтос  от Севим Исмаил Али – надлежно преупълномощен с 
пълномощно № 16-02 от 18.03.2013 на ПП„ДПС” за Община Айтос. 

Предложенията са заведено под №202/08.05.2013 г. в  регистъра за входяща 
кореспонденция на РИК - Бургас. 

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 35 от Изборния 
кодекс, на основание чл.20, ал. 2 и  чл. 29, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс,  Районната  
избирателна комисия- Бургас 

Р Е Ш И: 
 

   
ДОПУСКА  промяна в поименния състав на СИК № 02 01 00 029 на територията 

на Община Айтос, от квотата на  ПП ДПС, съгласно представеното предложение, като  
Надие Ружди Али, на длъжност Зам.-председател се заменя от Зелиха Джемил 
Паша - Мюмюн. 

ДОПУСКА  промяна в поименния състав на СИК № 02 01 00 025 на територията 
на Община Айтос, от квотата на  ПП ДПС, съгласно представеното предложение, като  
Минчо Йорданов Минчев на длъжност член се заменя от Джемиле Шевкет Мюмюн. 

ДОПУСКА  промяна в поименния състав на СИК № 02 01 00 030 на територията 
на Община Айтос, от квотата на  ПП ДПС, съгласно представеното предложение, като  
Зелиха Джемил Паша - Мюмюн на длъжност член се заменя от Джемиле Хюсню 
Юмер. 

 
Решението е прието в …………..ч на заседание на РИК, проведено на 

08.05.2013 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 

 
 
 
СА/ИХ 
Решението обявено на ………   ... в …           . часа. 
Свалено от таблото на ………… . в ………….. часа 
 
 
 
 


