
ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 61 - НС/10.04.2013 година 

 

ОТНОСНО: провеждане на процедура за определяне чрез жребий на 
реда за представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите по 
регионалните радио-телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за 
народни представители на 12 май 2013 година. 

1. С решение №2364-НС/03.04.2013 год., Централната избирателна 
комисия е регламентирала процедурата за определяне чрез жребий на реда за 
представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите по регионалните 
радио-телевизионни центрове на БНР в изборите за народни представители на 
12 май 2013 година. Видно от същото РИК Бургас следва да проведе жребий за 
представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите за Радио Бургас. 

Жребият се проведе в 12.00 часа на 10.04.2013 год. Същият се ръководи 
от Председателя на РИК-Бургас Изготвени бяха два броя кутии – едната, 
съдържаща имената на присъстващите членове на РИК, втората, съдържаща 
наименованието на партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК за 
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 год. Водещият 
жребия изтегли и обяви името на члена на РИК-Бургас, който следва да 
пристъпи към последователното теглене на пликовете от втората кутия, а 
именно: Александър Кръстанов. Александър Кръстанов изтегли от втората 
кутия с надпис „Партии и коалиции” пликове в следната последователност: 

1. ПП „Нова алтернатива” 
2. ПП „Новото време” 
3. ПП „Демократична гражданска инициатива” 
4. ПП „Национал-демократична партия” 
5. ПП „Единна народна партия” 
6. ПП „Партия на българските жени” 
7. ПП „Синьо единство” 
8. ПП „БЗНС” 
9. ПП „Движение България на гражданите” 
10. Социалдемократическа партия /СДП/ 
11. ПП „Национално движение Единство” 
12. ПП „Национално патриотично обединение” 
13. ПП „НИЕ” 
14. ПП „Никола Петков” 
15. ПП „Обединена социалдемокрация” 
16. ПП „Атака” 
17. ПП „Зелените” 



18. ПП „Земеделски народен съюз” 
19. ПП  БДС „Радикали” 
20. КП „ГОРДА България” 
21. ПП „Демократическа партия” 
22. ПП „Съюз на комунистите в България” 
23. ПП „Лидер” 
24. ПП ДПС – Движение за права и свободи 
25. ПП „ГЕРБ” 
26. ПП „Християндемократическа партия на България” 
27. ПП Ред, законност и справедливост- РЗС 
28. ПП „Другата България” 
29. ПП „Либерален алианс” 
30. ПП „Политически клуб Екогласност” 
31. ПП „Национално движение за права и свободи /НДПС/ 
32. ПП „Кауза България” 
33. ПП „Национален фронт за спасение на България” /НФСБ/ 
34. ПП ДАНО-Демократична алтернатива за национално движение” 
35. ПП „ВМРО-Българско национално движение” 
36. КП „Коалиция за България” 
37. ПП „Българска левица” 
38. ПП „Християн-социален съюз” 
39. КП „Съюз на демократичните сили – СДС, Обединени земеделци, 

Движение „Гергьовден”, РДП, БСДП” 
40. КП „Демократи за силна България и Български демократичен 

форум /ДСБ, БДФ/” 
41. Българска пролет /Българска Социалдемокрация, Партия на 

зелените/ 
42. КП „Център – свобода и достойнство” 
43. КП „Гражданска листа „Модерна България” 
44. ПП „Средна Европейска класа” 
45. ПП „Глас народен” 

2. С Решение №60-НС/09.04.2013 год., РИК-Бургас е регистрирала Октай 
Хасанов Енимехмедов  като независим кандидат за народен представител, 
предвид на което спрямо него приложение следва да намери т.8 от решение 
№2364-НС/03.04.2013 год. на Централната избирателна комисия. 

С оглед на горното и на основание  т.7 и т.8 от решение №2364-
НС/03.04.2013 год., Централната избирателна комисия е регламентирала 
процедурата за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и 
коалициите от партии в диспутите по регионалните радио-телевизионни 
центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 12 май 2013 
година и чл.146 ал.3 изречение първо Изборния кодекс, Районната избирателна 
комисия -Бургас 

                                                           Р Е Ш И:  

1. Обявява следния ред за представяне на партиите и коалициите от 
партии в диспутите по Радио Бургас в изборите за народни представители на 
12 май 2013 година, както следва: 



1. ПП „Нова алтернатива” 
2. ПП „Новото време” 
3. ПП „Демократична гражданска инициатива” 
4. ПП „Национал-демократична партия” 
5. ПП „Единна народна партия” 
6. ПП „Партия на българските жени” 
7. ПП „Синьо единство” 
8. ПП „БЗНС” 
9. ПП „Движение България на гражданите” 
10. Социалдемократическа партия /СДП/ 
11. ПП „Национално движение Единство” 
12. ПП „Национално патриотично обединение” 
13. ПП „НИЕ” 
14. ПП „Никола Петков” 
15. ПП „Обединена социалдемокрация” 
16. ПП „Атака” 
17. ПП „Зелените” 
18. ПП „Земеделски народен съюз” 
19. ПП  БДС „Радикали” 
20. КП „ГОРДА България” 
21. ПП „Демократическа партия” 
22. ПП „Съюз на комунистите в България” 
23. ПП „Лидер” 
24. ПП ДПС – Движение за права и свободи 
25. ПП „ГЕРБ” 
26. ПП „Християндемократическа партия на България” 
27. ПП Ред, законност и справедливост- РЗС 
28. ПП „Другата България” 
29. ПП „Либерален алианс” 
30. ПП „Политически клуб Екогласност” 
31. ПП „Национално движение за права и свободи /НДПС/ 
32. ПП „Кауза България” 
33. ПП „Национален фронт за спасение на България” /НФСБ/ 
34. ПП ДАНО-Демократична алтернатива за национално движение” 
35. ПП „ВМРО-Българско национално движение” 
36. КП „Коалиция за България” 
37. ПП „Българска левица” 
38. ПП „Християн-социален съюз” 
39. КП „Съюз на демократичните сили – СДС, Обединени земеделци, 

Движение „Гергьовден”, РДП, БСДП” 
40. КП „Демократи за силна България и Български демократичен 

форум /ДСБ, БДФ/” 
41. Българска пролет /Българска Социалдемокрация, Партия на 

зелените/ 
42. КП „Център – свобода и достойнство” 
43. КП „Гражданска листа „Модерна България” 
44. ПП „Средна Европейска класа” 
45. ПП „Глас народен” 

 



2. Поредността на предизборната изява на представител на 
инициативния комитет или на независимия кандидат за народен представител 
Октай Енимхмедов следва участието на представителите на партиите и 
коалициите от партии и техните кандидати и е както следва -  №46 

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

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

 
 
 
 
 
 
Решението обявено на ………... в …………….часа. 

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

 


