ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 123- НС/ 29.04.2013 година
ОТНОСНО: Назначаване на комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс,
която да приеме от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите,
предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г
Постъпило е писмо от зам. Областен управител, изх.№ 37-00-27/ 25..04.2013 г.
с приложени протокол от проведени консултации на 24.04.2013 г., Заповед № РД-10-78
от 25.04.2013 г. на Севдалина Турманова за областен управител за определяне на
представител на областна администрация Бургас в комисията по чл.233, ал.7 от ИК,
заверено копие от съобщението за датата и, часа и мястото на провеждане на
консултациите и начина на оповестяването му, писмени предложения за състав на
комисията по чл.233, ал.7 от ИК, с имената на предложените лица, ЕГН длъжност в
комисията, ведно със списък на резервните членове, Заверени от партиите копия на
удостоверения за актуално правно състояние на същите и заверени от
представляващите КП решения за представителство на КП, оригинал или заверени
копия от пълномощни, от представляващите ПП и КП, както и декларация съгл.чл.16
ал.2 от ИК.
Писмото е заведено под вх.№135 / 26..04.2013 г. в регистъра за входяща
кореспонденция на РИК - Бургас.
В същото е посочено, че не е постигнато съгласие при проведените
консултации, нито относно ръководния състав, нито относно членовете на комисията.
Съгласно т.15 от Решение № 2452-НС от 19.04.2013 г. на ЦИК Районна избирателна
комисия Бургас, е компетентна да назначи комисията на база представените от ПП и
КП предложения, заповедта на областния управител за определяне на представител в
комисията.
След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 35 от Изборния
кодекс, на основание чл. 20, ал. 2, чл. 29, ал. 1, т. 2, чл.233, ал.7 от Изборния кодекс,
Решение № 2452-НС от 19.04.2013 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия Бургас
Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА състава на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК за изборите
за народни представители, които ще се проведат на 12.05.2013 г. в 02 МИР Бургас, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Антоний Димов Калчев
ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стоян Илиев Николов
СЕКРЕТАР:
Мехмед Расим Ахмед
ЧЛЕНОВЕ:
Мирослав Драганов Драганов
Рафи Георгиев Янчев
Костадин Иванов Божинов

Красимир Здравков Колев
Георги Атанасов Илиев
Георги Кралев Кралев
Димо Валентинов Бурназов
Стоян Желков Николов
Юсеин Исмет Рюстем
Здравка Мончева Кметска
Петко Кънчев Петков
Милен Динков Бодуров
Сунай Тунжаев Хасанов
Димитър Иванов Христов
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:
/ИИ/
М. Хаджиянев
Решението обявено на ………………..... в ………….. часа.
Свалено от таблото на ………................ в ………….. часа

