ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 238 - НС/ 10.05.2013 година
ОТНОСНО: Жалба от ПП ГЕРБ, вх.№ 26 от 10.05.13 г.
Постъпила е жалба с входящ № 26 от 10.05.2013 г. в 15.00 часа, от ПП ГЕРБ с която
сезира РИК за нарушения на ИК от страна на Коалиция за България при провеждане
предизборна агитация по време на телевизионно предаване. Към жалбата има приложен
видео материал, както и пълномощно на подписалия жалбата. Други приложения към
жалбите няма.
В жалбата се твърди, че в телевизионно предаване е извършвана агитация, от и чрез
деца на видима възраст 15-16 г. в часови пояс 20.30 ч. – 23.00 часа на дата 08.05.2013 г.,
без децата да са с придружител.
Районна избирателна комисия Бургас, като взе предвид, че на база видеозаснемане
не може да се направи преценка за възрастта на лицата, за които се твърди , че са
непълнолетни. Дори да се приеме, че лицата са непълнолетни, описаното може и да
представлява нарушение но то би било на Закона за закрила на детето, а не на ИК. РИК
няма компетентност за произнасяне на нарушения на първият посочен нормативен акт.
Преценката за наличие на нарушения от такъв характер, респективно за предприемане на
мерки е в правомощията на Държавна агенция за закрила на детето, където жалбата следва
да се препрати.
Поради горното и на основание чл. 29, ал.1, т.1, и ал. 3, от Изборния кодекс, Районна
избирателна комисия Бургас
Р Е Ш И:
1. Оставя без уважение Жалба от ПП ГЕРБ, вх.№ 26 от 10.05.13 г. с която сезира РИК
за нарушения на ИК от страна на Коалиция за България при провеждане предизборна
агитация по време на телевизионно предаване, чрез и от непълнолетни лица в часови пояс
20.30 ч. – 23.00 часа на дата 08.05.2013 г..
2. Препраща постъпилата жалба на Държавна агенция за закрила на детето за
преценка и произнасяне.
Решението е прието в …………..ч на заседание на РИК, проведено на 10.05.2013
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
/ ИИ/
Решението обявено на ………... в …. часа.
Свалено от таблото на …………. в ………….. часа

