
ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 230- НС/10.05.2013 година 
 

 ОТНОСНО: Извършване на промени в състава на СИК на територията на 
Община Бургас от ПП „Атака”  
   

Постъпило е предложение за извършване на промени в състави на СИК на 
територията на Община Бургас от Д. Грудев – упълномощен представител на ПП 
„Атака”.  

Предложението е заведено под № 253/10.05.2013 г. в  регистъра за входяща 
кореспонденция на РИК - Бургас.  

След като извърши проверка в предложения от Кмета на Община Бургас 
поименен състав на СИК 02 04 00 010, както и в решение №62-НС/11.04.2013 г., с което 
са назначени СИК във втори МИР – Бургаски, РИК констатира, че ПП „Атака” няма 
квота в тази секция. 

В останалите СИК, ПП „Атака” има членове и предложените промени са в 
съответствие с чл. 35 от Изборния кодекс  и следва да бъдат уважени.. 
   Предвид изложеното и 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 04 00 037 на територията 
на Община Бургас, съгласно направеното предложение, като Георги Тодоров 
Георгиев с ЕГН --- на длъжност член са заменя от Анастаска Димитрова Атанасова 
с ЕГН-----. 

ДОПУСКА  промяна в поименния състав на СИК 02 04 00 041 на територията 
на Община Бургас, съгласно направеното предложение, като Русанка Атанасова 
Дончва с ЕГН ----- на длъжност член са заменя от Радостин Живков Богданов с ЕГН-
---. 

ДОПУСКА  промяна в поименния състав на СИК 02 04 00 134 на територията 
на Община Бургас, съгласно направеното предложение, като Пламена Иванова 
Чиликова с ЕГН ----- на длъжност заместник - председател са заменя от Кольо 
Петров Русев с ЕГН------. 

ДОПУСКА  промяна в поименния състав на СИК 02 04 00 239 на територията 
на Община Бургас, съгласно направеното предложение, като Димитрина Николова 
Спасова с ЕГН ----- на длъжност председател са заменя от Петър Колев Русев с ЕГН-
--. 

ДОПУСКА  промяна в поименния състав на СИК 02 04 00 206 на територията 
на Община Бургас, съгласно направеното предложение, като Павлинка Парушева 
Янева с ЕГН ----- на длъжност председател са заменя от Петя Русева Русева с ЕГН---
-. 

ОТКАЗВА промяна в поименния състав на СИК 02 04 00 010 на територията 
на Община Бургас по изложените по-горе мотиви.  

Решението е прието в …………..ч на заседание на РИК, проведено на 
10.05.2013 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 
 
 
 
КК/КК 
 
 
Решението обявено на ……  …... в …………..  часа 
Свалено от таблото на …………. в …………..  часа 
 


