
ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 75 - НС/12.04.2013 година 

 

ОТНОСНО: Заличаване на регистрацията на ОКТАЙ ХАСАНОВ 

ЕНИМЕХМЕДОВ като  независим кандидат за народен представител в 
изборите за народни представители на 12 май 2013 година 

С решение № 60 - НС/09.04.2013 г., РИК – Бургас е регистрирала 
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 кандидата. В изпълнение на 
предписанията на разпоредбата на чл. 109, ал. 4,  и Решение №2161 от 
15.03.2013 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Бургас, на 09.04.2013 г. е 
изпратила на ГД ГРАО при МРРБ, териториално звено – Бургас, списъка с 
избирателите, подкрепящи издигането на кандидатурата на  ОКТАЙ ХАСАНОВ 
ЕНИМЕХМЕДОВ, като за целта е съставен приемно-предавателен протокол. 

С писмо вх. №65/12.04.2013 г.  ГД ГРАО при МРРБ, териториално звено 
– Бургас е представило на РИК  - Бургас протокола с резултатите от 
извършената проверка. 

Установява се, че броят на избирателите, участвали в подписката е 
7892 души. От тях 3916 (три хиляди деветстотин и шестнадесет) отговарят на 
изискванията на Изборния кодекс, като лицата неотговарящи на изискванията 
са 3976 души. Броят на некоректните записи на ЕГН е 1881;  на 
несъответствията между ЕГН и имена – 120; на повторените записи в 
подписката – 49; на лица, участвали в предходни подписки или списъци – 833; 
на неверни и непълни имена – 551; на несъответствията между постоянен 
адрес и имена – 157; на избирателите с постоянен адрес, извън територията на 
втори многомандатен изборен район – 335; на лица под 18 г. – 22, на лица без 
избирателни права – 28.   

За да бъде действителна подписката за издигане на независим 
кандидат за народен представител, е необходимо кандидатурата му да е 
подкрепена от 3 на сто от броя на избирателите в изборния район, но не повече 
от 5000 души. От представената от ГД ГРАО при МРРБ, териториално звено – 
Бургас, на 12.03.2013 г. справка е видно, че броят на избирателите във МИР 2 – 
Бургаски за изборите за народни представители на 12 май 2013 г, е  372696 
(триста седемдесет и две хиляди и шестстотин и деветдесет и шест) души. Три 
процента от посочения брой се равнява на 11 180 души. В този случай, броят 
на лицата, подкрепящи кандидатурата на независимия кандидат, следва да е 
поне 5000 души.  



От изложената фактическа обстановка е видно, че това изискване на 
закона не е изпълнено, което обуславя заличаване на ОКТАЙ ХАСАНОВ 
ЕНИМЕХМЕДОВ като  независим кандидат за народен представител в 
изборите за народни представители на 12 май 2013 година. 

Предвид изложеното и на основание чл. 29, ал. 1, т. 9 и чл. 110, ал. 2 от 
ИК, Районната избирателна комисия -Бургас 

                                                           Р Е Ш И:  

ЗАЛИЧАВА регистрацията на ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ като  
независим кандидат за народен представител в изборите за народни 
представители на 12 май 2013 година, извършена с решение № 60 - 
НС/09.04.2013 г. РИК – Бургас 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна 
комисия в срок в срок от 24 часа от съобщаването му. 

Решението е прието в 17.25 ч. на заседание на РИК, проведено на 
12.04.2013 година. 

Неразделна част от настоящото решение е Протокол на ГД ГРАО при 
МРРБ, териториално звено – Бургас от 12.03.2013 година. 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                            /Елка Стоянова/ 
 
 
СЕКРЕТАР:               

 /Михаил Хаджиянев/ 
 
 
 
 
/СА; АК/ 
 
 
 
 
Решението е обявено на …………………2013 г. в ……….. часа. 
Решението е свалено на …………………2013 г. в ……….. часа.   
 
 

 


