
ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН – БУРГАСКИ 
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ –БУРГАС 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013  
 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 77 - НС/ 16.04.2013 година 

 
 
 
 

ОТНОСНО: закриване на подвижни секционни избирателни 
комисии 

 
 Районната избирателна комисия - Бургас, след  получена 
информация от Общини- Сунгурларе, Царево, Несебър, Созопол, 
Приморско, Бургас, Айтос, Руен, Малко Търново, Средец и Камено, 
констатира, че в срока по чл.176 ал.1 ИК не се постъпили изискуемият 
брой заявления от гласоподаватели с трайни увреждания, желаещи да 
гласуват с подвижна избирателна урна намира, че на територията на тези 
общини не са налице условията за функциониране на  подвижни 
секционни избирателни комисии, назначени с предходно  решение №4-
НС/29.03.2013г. на РИК - Бургас. 

Предвид това  и  на основание чл. 29, ал. 1 от Изборния кодекс, 
Районна избирателна комисия- Бургас 

РЕШИ: 
 

ЗАКРИВА  подвижна избирателна секция за Община Созопол №02 
21 00 024, назначена с решение №4-НС/29.03.2013г. на РИК - Бургас. 

ЗАКРИВА  подвижна избирателна секция за Община Айтос №02 01 
00- 050, назначена с решение №4-НС/29.03.2013г. на РИК - Бургас. 

ЗАКРИВА  подвижна избирателна секция за Община Царево №02 
13 00  020, назначена с решение №4-НС/29.03.2013г. на РИК - Бургас . 

 ЗАКРИВА  подвижна избирателна секция за Община Камено №02 
08 00 021, назначена с решение №4-НС/29.03.2013г. на РИК - Бургас . 

   ЗАКРИВА  подвижна избирателна секция за Община Бургас  №02 
04 00 293 , назначена с решение №4-НС/29.03.2013г. на РИК - Бургас. 

 ЗАКРИВА  подвижна избирателна секция за Община Малко 
Търново  №02 12 00 017 , назначена с решение №4-НС/29.03.2013г. на 
РИК - Бургас. 

 ЗАКРИВА  подвижна избирателна секция за Община Приморско  
№02 27 00 010 , назначена с решение №4-НС/29.03.2013г. на РИК - 
Бургас. 

 ЗАКРИВА  подвижна избирателна секция за Община Несебър  
№02 15 00 033 , назначена с решение №4-НС/29.03.2013г. на РИК - 
Бургас. 

ЗАКРИВА  подвижна избирателна секция за Община Средец  №02 
06 00 044 , назначена с решение №4-НС/29.03.2013г. на РИК - Бургас. 

 ЗАКРИВА  подвижна избирателна секция за Община Руен  №02 
18 00 053 , назначена с решение №4-НС/29.03.2013г. на РИК - Бургас. 



 ЗАКРИВА  подвижна избирателна секция за Община Сунгурларе  
№02  23  00 033 , назначена с решение №4-НС/29.03.2013г. на РИК - 
Бургас. 

Решението на РИК – Бургас  влиза в сила след изтичане на 
законово определения тридневен срок за обжалване.  
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                          Ел. Стоянова 
 
 
 
СЕКРЕТАР: 
                      М. Хаджиянев 
 
 
/AK, СН/ 
 
Решението обявено на ………... в …. часа. 
Свалено от таблото на …………. в ………….. часа 
 
 
 


