
ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 60 - НС/09.04.2013 година 

 

ОТНОСНО: регистрация на ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ,  за 
независим кандидат за народен представител в изборите за народни 
представители на 12 май 2013 г. 

Постъпило е предложение от представляващият инициативeн комитет 
/ИК/ за издигане на ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ за независим кандидат, 
за народен представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 
г., регистриран с Решение № 19-НС/01.04.2013 г. на РИК Бургас,  заведено под 
№ 1 на 29 март 2013 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в 
изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Предложението е 
входирано в 16.10 ч под № 36/09.04.2013 г.  в  Регистър /Приложение №67/ от 
изборните книжа.  Към предложението са представени: банков документ за 
внесен депозит по чл.79, ал.1 от ИК, № 201 422 4 от 09.04.2013 г. на „Банка 
ДСК” АД ,  Подписка на избиратели, подкрепящи издигането на кандидатурата 
на независимия кандидат за народен представител /приложение № 66 от 
изборните книжа/ обединени в четири броя папки, номерирани с номера, 1,2,3 и 
4, съдържащи,  според посоченото в предложението,  подписите на 7896 
избиратели,  заявление (Приложение №65 от изборните книжа) по чл. 108, ал. 
1, т.3 от ИК, декларация (Приложение №63 от изборните книжа) по чл. 108, ал. 
1, т.5 във връзка с чл. 107, ал. 1 от ИК, и  декларация (Приложение №62 от 
изборните книжа) по чл. 108, ал. 1, т. 4 от ИК подписани от кандидата ;  

След извършване на проверка на постъпилото предложение и 
приложените към него документи , РИК- Бургас констатира, че са налице  
изискванията на чл.  98,  чл.99 , чл.107 и чл.109 от Изборния кодекс и Решение 
№ 2338-НС от 30 март 2013 г. на ЦИК и на основание чл. 29, ал. 1, т.8 от 
Изборния кодекс, Районната избирателна комисия -Бургас 

                                                           Р Е Ш И:  

1. Регистрира ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ с ЕГН -------, постоянен 
адрес: ---------, като  независим кандидат за народен представител в изборите 
за народни представители на 12 май 2013 г., предложен от Инициативeн 
комитет за издигане на независим кандидат ОКТАЙ ХАСАНОВ 
ЕНИМЕХМЕДОВ, ЕГН --------  за народен представител в изборите за народни 
представители на 12 май 2013 г. 



2. В изпълнение задължението по чл.110 от Изборния кодекс и т.33 от 
Решение № 2338-НС от 30 март 2013 г. на ЦИК, РИК Бургас, предава 
представената от Инициативният комитет подписка на ГД”Гражданска 
регистрация и административно обслужване” в Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, за проверка. 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна 
комисия в срок в срок до три дни 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, СА/ 
 
 
 
 
Решението е обявено на …………………2013 г. в ……….. часа. 
Решението е свалено на …………………2013 г. в ……….. часа.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 60 - НС/09.04.2013 година 

 

ОТНОСНО: регистрация на ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ,  за 
независим кандидат за народен представител в изборите за народни 
представители на 12 май 2013 г. 

Постъпило е предложение от представляващият инициативeн комитет 
/ИК/ за издигане на ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ за независим кандидат, 
за народен представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 
г., регистриран с Решение № 19-НС/01.04.2013 г. на РИК Бургас,  заведено под 
№ 1 на 29 март 2013 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в 
изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Предложението е 
входирано в 16.10 ч под № 36/09.04.2013 г.  в  Регистър /Приложение №67/ от 
изборните книжа.  Към предложението са представени: банков документ за 
внесен депозит по чл.79, ал.1 от ИК, № 201 422 4 от 09.04.2013 г. на „Банка 
ДСК” АД ,  Подписка на избиратели, подкрепящи издигането на кандидатурата 
на независимия кандидат за народен представител /приложение № 66 от 
изборните книжа/ обединени в четири броя папки, номерирани с номера, 1,2,3 и 
4, съдържащи,  според посоченото в предложението,  подписите на 7896 
избиратели,  заявление (Приложение №65 от изборните книжа) по чл. 108, ал. 
1, т.3 от ИК, декларация (Приложение №63 от изборните книжа) по чл. 108, ал. 
1, т.5 във връзка с чл. 107, ал. 1 от ИК, и  декларация (Приложение №62 от 
изборните книжа) по чл. 108, ал. 1, т. 4 от ИК подписани от кандидата ;  

След извършване на проверка на постъпилото предложение и 
приложените към него документи , РИК- Бургас констатира, че са налице  
изискванията на чл.  98,  чл.99 , чл.107 и чл.109 от Изборния кодекс и Решение 
№ 2338-НС от 30 март 2013 г. на ЦИК  3,  на основание чл. 29, ал. 1, т.8 от 
Изборния кодекс, Районната избирателна комисия -Бургас 

                                                           Р Е Ш И:  

           1. Регистрира ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ като  независим 
кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 12 
май 2013 г., предложен от Инициативeн комитет за издигане на независим 



кандидат ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ, за народен представител в 
изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 

2. В изпълнение задължението по чл.110 от Изборния кодекс и т.33 от 
Решение № 2338-НС от 30 март 2013 г. на ЦИК, РИК Бургас, предава 
представената от Инициативният комитет подписка на ГД”Гражданска 
регистрация и административно обслужване” в Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, за проверка. 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна 
комисия в срок в срок до три дни 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, СА/ 
 
 
 
 
Решението е обявено на …………………2013 г. в ……….. часа. 
Решението е свалено на …………………2013 г. в ……….. часа.   
 
 


