ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ 117- НС/ 26.04.2013 година

ОТНОСНО: Жалба от Предизборен щаб на Коалиция за България – Бургас
Постъпила е жалба вх.№ 17/26.04.2013 год. в 16.45 часа, от Предизборен щаб на
Коалиция за България с която се сезира РИК за „недопустима, според българските закони и
морални норми, агитация от страна на ПП ГЕРБ и СДС в Бургас. Към жалбата има приложен
снимков материал – 2 бр.снимки. Други приложения към жалбата няма.
Районна избирателна комисия Бургас счита, че следва да остави същата без
разглеждане, по следните съображения:
В жалбата не се съдържа индивидуализация на жалбоподателя, който е посочен само
като „Предизборен щаб на Коалиция за България”, какъвто правен субект няма или поне не
са представени доказателства за наличието му. Жалбата е подписана от Ат.Зафиров, като е
посочено, че същият е председател на Областен предизборен център на КБ – Бургас. На
първо място е налице несъответствие между подателя на жалбата и качеството на
подписалото го лице и на второ място не са представени доказателства за представителната
власт на лицето, подписало жалбата.
От друга страна, жалбоподателят е кандидат за народен представител, регистриран
съгласно решение на РИК в листата на КП Коалиция за България, поради което РИК приема,
че е налице сигнал от Ат.Зафиров. РИК приема, че следва да разгледа сигнала поради
наличието на твърдения за нарушения на правилата за провеждане на предизборна
агитация, включително твърдение за престъпление.
Относно твърденията за нарушения на правилата за провеждане на предизборна
агитация в сигнала, РИК, съобразявайки т.8 изр. 2 от Решение № 2202-НС/23.03.2013 г. на
ЦИК, приема, че видимите на приложените снимки предмети (знамена и балон), не
представляват агитация.
Вън от изложеното, разпространението на рекламни и агитационни материали, които
по своя характер са предназначени да достигат физически до гражданите (знамена, балони,
дипляни и др.), се разпространяват или чрез лично връчване на гражданина, или чрез
поставяне на общодостъпни места, до които всеки има свободен достъп и сам преценя да
вземе ли такива със себе си. Ако е извършено чрез физическо предаване от едно лице на
друго, раздаващите материалите лица не разполагат с правомощие да проверяват възрастта
на гражданина. Ако предметите са били на свободен достъп, няма как да се осъществи
контрол при вземането (в случая – на знаменце и балон) от пълнолетни или непълнолетни
лица.
На самостоятелно основание, след като едно пълнолетно лице е получило или взело
такъв предмет, не би могло да се установи, респ. да се контролира вторичното предаване на
следващо лице, в т.ч. на малолетен, непълнолетен или пълнолетен гражданин.

С оглед предстоящите пролетни празници (Лазаровден и Цветница), улиците на
града бяха изпълнени от деца в народни носии и обстоятелството, че раздаващи лица и/или
родители, респ. децата сами, са извършили действия, с които тези материали са се оказали
в ръцете им, е процес, невъзможен за проследяване и обследване. Не може да се държи
отговорно дете или разпространител на материали за това, че малолетен/непълнолетен
член на обществото е поискал знаме или балон. Приемем ли обратното, е редно
законодателят да предвиди забрана за лица, ненавършили пълнолетие, да се движат по
улиците, респективно да бъдат принудително изолирани до и в деня на изборите.
Доколкото не са представени доказателства в тази насока, РИК приема, че не е
налице твърдение за организирано от участник в изборите мероприятие, на което учители да
са раздавали предизборни материали. Лазарките танцуват и пеят организирани от ОбДК
Бургас и след мероприятието, ако по улиците имаше жълти, червени, виолетови и други
балони и знаменца, децата щяха да носят и тях. Църковни и традиционни празници, не могат
да се отлагат заради наличие на насрочени избори. В тази връзка с оглед предстоящият
Великден, се надяваме, че РИК Бургас няма да бъде сезиран с искане за жребии, какъв цвят
яйце следва да се боядисва първо.
Твърдението, че „Децата-лазарки бяха водени от учители, което е недопустимо”, не се
нуждае от коментар и анализ.
На самостоятелно основание непълнолетните и малолетните лица нямат активни
избирателни права, което прави агитацията сред тях излишна.
Поради горното и на основание чл. 29, ал. 3, чл.134 от ИК от Изборния кодекс,
Решение № 2202-НС / 23.03.2013 г. , Районна избирателна комисия Бургас
Р Е Ш И:
1.
Оставя без разглеждане : Жалба вх.№ 17/26.04.2013 год. в 16.45 часа, от
Предизборен щаб на Коалиция за България с която сезира РИК за „недопустима, според
българските закони и морални норми, агитация от страна на ПП ГЕРБ и СДС в Бургас, като
недопустима;
2. Оставя без уважение сигнала на Ат.Зафиров, поради изложеното в мотивите на
настоящото решение, като неоснователен.
Решението е прието в 17.35.ч на заседание на РИК, проведено на 26.04.2013 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
/ИИ/
Решението обявено на ………... в …. часа.
Свалено от таблото на …………. в ………….. часа

