
ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

РЕШЕНИЕ 

№55- НС/06.04.2013 година 

ОТНОСНО: Утвърждаване образец на удостоверение за регистриран кандидат за 
народен представител в избори за народни представители на 12 май 2013 година 
във втори многомандатен избирателен район – Бургас, издаване на и получаване 
на същите.  

Във връзка с необходимостта от удостоверяване обстоятелството, че 
съответно лице е регистрирано като кандидат за народен представител в избори за 
народни представители на 12 май 2013 година, с оглед осъществяване правата на 
тези лица  по чл.102 – 105 от Изборния кодекс, като се запозна с писмо изх.№182-
НС/05.04.2013 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия Бургас, намира, че 
изготвянето на препис извлечения от съответно решение на РИК за регистрация на 
кандидат, представлява значителна трудност, спрямо изготвянето на 
удостоверителен за всеки кандидат документ. 

В удостоверителният документ, с оглед индивидуализацията на кандидата 
се налага изписването на лични данни на съответното лице, което налага приемане 
на процедура  относно лицата, които имат право да искат и получават издаденият 
от РИК документ. 

На основание чл.29, ал. 1, т. 8 от ИК,  Районна избирателна комисия - 
Бургас 

                                          Р Е Ш И: 
 

1. Утвърждава образец на удостоверение от което да е видно 
регистрацията на лице, като кандидат за народен представител в избори за 
народни представители на 12 май 2013 година., както следва:  

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

ИЗБОРЕН РАЙОН № 02- БУРГАСКИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

за  регистриран кандидат за народен представител 

№…………………. 

Районната избирателна комисия удостоверява, че с Решение 

№ ............................../....................2013г.....................................................................................

........................................................................................................................................,  

   (собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН.........................................., е регистриран(а) за кандидат за народен представител от 

………………………………………………………………………….   

    (партия/коалиция от партии/инициативен комитет) 

в изборите за народни представители на 12  май 2013 г.  

 

Председател: 

   Секретар:     
                        



 
2. Право да иска издаване, респективно да получават 

удостоверение по т.1, от настоящото решение има: 
- кандидатът за народни представители в регистрираните от 

РИК кандидатски листи;  
-  лице упълномощено,  с нотариално заверено пълномощно, от 

кандидат за народен представител в регистрираните от РИК кандидатски листи; 
- лице представило съответната кандидатска листа 

/приложение № 60 от изборните книжа/ пред РИК Бургас, за  всеки от 
кандидатите в  представената  от тях кандидатска листа.  

3. При заличаване на кандидат за народен представител , на 
основанията предвидени в ИК, издаденото на същия удостоверение се обявява 
за недействително с нарочно решение на РИК Бургас 

4. Издаването  на удостоверение по т.1 от настоящото 
решение, да се отразява в графа 6 „забележки” от Регистър на кандидатите  
/приложение № 67 от изборните книжа/. 

5. Заявлението за издаване на удостоверение се отразява във 
входящия дневник на РИК. 

6. Удостоверение по т.1 от настоящото решение се издава само 
в един екземпляр. Дубликат на удостоверение се издава само при представяне 
на декларация от кандидата за народен представител за загубването му.  

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

Решението е прието в …………….. ч. на заседание на РИК, проведено 
на 06.04.2013 година. 

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

 
ИИ/НМ 
 
Решението е обявено на …………………2013 г. в ……….. часа. 
Решението е свалено на …………………2013 г. в ……….. часа. 


