ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 140 - НС/ 02.05.2013 година
ОТНОСНО: Жалба от ПП ГЕРБ, вх.№ 23 от 02.05.13 г.
Постъпила е жалба с входящ № 23 от 02.05.13 г. в 09.06 часа, от ПП ГЕРБ с която
сезира РИК за нерегламентирано лепене на агитационни материали на Коалиция за
България на метална ограда на новострояща се сграда на пресечката на улица „Уилям
Гладстон” и ул. „Цар Асен” в гр. Бургас, във връзка с предстоящите избори. Към жалбите има
приложен снимков материал. Други приложения към жалбите няма.
Районна избирателна комисия Бургас, като взе предвид, че не може да се направи
преценка за това кой е извършителят на конкретните нарушения - лицата които са поставили
на неразрешено място агитационните материали, но е известно агитация за коя КП се
извършва с тях, както и че установените от проверката факти и обстоятелства представляват
маловажен случай на нерегламентирана предизборна агитация и въпреки тяхната
незначителност, същите следва да бъдат отстранени, намира че следва да укаже на кмета
на Общината, на основание чл.134, ал.7 от Изборния кодекс да премахне агитационните
материали.
Поради горното и на основание чл. 29, ал. 3, и чл.134, ал.7 от
Районна избирателна комисия Бургас

Изборния кодекс

Р Е Ш И:
1. Указва на кмета на Община Бургас да премахне агитационни материали,
поставени на места различни от разрешените със Заповед № 955/09.04.2013г. на Кмета на
Община Бургас, а именно: на метална ограда на новострояща се сграда на пресечката на
улица „Уилям Гладстон” и ул. „Цар Асен” в гр. Бургас.
2. Указва на КБ да обърнат внимание на фирмите и лицата разпространители да не
извършват поставяне на агитационни материали на места, различни от посочените в
Заповед №955/09.04.2013г на Кмета на Община Бургас, и другите такива предвидени в ИК.
Решението е прието в …………..ч на заседание на РИК, проведено на 02.05.2013
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
/ГГ/
Решението обявено на ………... в …. часа.
Свалено от таблото на …………. в ………….. часа

