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ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013г. 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 71 - НС/12.04.2013 година 

 ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии 
 (СИК) за  произвеждане на избори за народни представители 12 
май 2013г. в община Руен 
 
 На основание чл.29, ал.1, т.2 и чл. 34, ал. 1 и ал.10 от Изборния 
кодекс, като взе предвид постъпилото предложение от кмета на община 
Руен за съставите на секционните избирателни комисии в образуваните 
на територията на общината избирателни секции, изготвено след 
проведени консултации с явилите се  парламентарно представените 
партии и коалиции, а именно : ПП ГЕРБ, КБ, ПП ДПС, Синята коалиция и 
представител на НДСВ, и постигнатото между тях съгласие за част от 
поименните състави на СИК, както и за резервни членове и в изпълнение 
на Решение № 2335 –НС/ 29.03.2013 г на ЦИК за назначаване на СИК за 
изборите за народни представители на 12.05.2013г.  

РЕШИ: 

  

 1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Руен в 
избирателни секции с номер от № 02 18 00 001 до секция с номер  02 18 
00 004, избирателни секции от № 02 18 00 006 до  02 18 00 011, 
избирателни секции 02 18 00 013 до 02 18 00 049, избирателни секции  02 
18 00 051 до 02 18 00 052 включително и подвижна секционна 
избирателна комисия с № 02 18 00 053, съгласно приложение № 1, 
представляващо неразделна част от решението. 
 
    2. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Руен 
съгласно приложения списък с резервни членове както следва: 
         В секция с номер от № 02 18 00 005  с.Вишна незаетото място на 
зам. председателя от Атака  се заема от Мийрем Тахир Хюсеин от 
списъка с резервни членове и съгласно Методика утвърдена с Решение  
№ 2335 –НС/ 29.03.2013 г на ЦИК 
   В секция с номер от № 02 18 00 012  с.Заимчево незаетото място 
на член от Атака  се заема от Сами Иб Мустафа от списъка с резервни 
членове и съгласно Методика утвърдена с Решение  № 2335 –НС/ 
29.03.2013 г на ЦИК 
  В секция номер 02 18 00 053  /ПСИК/ председател  Хабибе 
Ферадова Мехмед, зам.председател  Емине Тефик Юмер, член Ибрям 
Мустафа Ибрям, член Хюрю Азис Идриз от списъка с резервни членове и 
съгласно Методика утвърдена с Решение  № 2335 –НС/ 29.03.2013 г на 
ЦИК 
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      Решението  на  РИК  влиза  в  сила  след  изтичане   на  законово 
определения тридневен срок за обжалване. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                            /Елка Стоянова 
 
 
СЕКРЕТАР: 
                    /Михаил Хаджиянев/ 
 
 
 
 
/КК/ХК/ 
 
 
Решението обявено на…………….в……….часа 
Свалено от таблото в…………часа на…………. 
 


