ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 92- НС/ 19.04.2013 година

ОТНОСНО: Жалба от Димитър Бойчев Петров - областен координатор на ПП
ГЕРБ за Област Бургас, за нарушения разпоредбите на ИК, във връзка с провежданата
предизборна кампания на територията на Община Созопол.
Постъпила е жалба вх. № 2/19.04.2013г. в 13.31 часа от Димитър Бойчев
Петров - областен координатор на ПП ГЕРБ за Област Бургас с която сезира РИК за
разпространение на агитационен материал на територията на Община Созопол, за
който се твърди, че е поставен в нарушение на чл.130 и чл.134 от ИК, поради това, че
същият анонимен, че се поставя на нерегламентирани за това места, че не съдържа в
себе си изискуеми от закона елементи, а именно текст „купуването и продаването на
гласове е престъпление”. Към жалбата е приложен снимков материал – 5 бр.снимки.
Във връзка с постъпилата жалба е извършена проверка на място, от която се
установи следното:
В гр.Созопол на различни места - по автобусни спирки, телефонни кабини и
ел.табла има поставен агитационен материал съдържащ единствено текст :
„Парламентарни избори 2013”, както очертана в квадрат цифра 18, зачертана със знак
„Х”.
Същият е поставен на места които не са сред изброените в Заповед № 8-Z342/25.03.2013 г. и Заповед № 8-Z-448/17.04.2013 г. на Кмета на Община Созопол.
Посоченият агитационен материал не съдържа и изискуемата информация, че
купуването и продаването на гласове е престъпление, която да заема не по-малко от
10 на сто от лицевата площ - разположена в обособено поле и не съдържа указване на
издателя на материала. Към момента на извършване на проверката агитационният
материал, вече се премахва от определени от служители на Община Созопол лица.
Гореизложеното е отразено в Протокол от извършена проверка на 19.04.2013г.
в 15.00 часа от двама представители на РИК и съставлява нарушение на чл.130,
чл.134, ал.1, 2 и ал.3 от ИК.
На основание чл.134, ал.7 от ИК във вр. с чл.29, ал.1, т.12 от Изборния кодекс,
РИК Бургас
Р Е Ш И:
УКАЗВА на Кмета на Община Созопол да премахне поставените на територията
на Община Созопол в нарушение на Изборния кодекс агитационeн материал,
съдържащ единствено текст: „Парламентарни избори 2013”, както и очертана в квадрат
цифрата 18, зачертана със знак „Х”, тъй като същият не отговаря на изискванията на
ИК, независимо от местата на които се поставя.
УКАЗВА на Кмета на Община Созопол да изземе агитационeн материал,
съдържащ единствено текст: „Парламентарни избори 2013”, както и очертана в квадрат
цифрата 18, зачертана със знак „Х”, тъй като същият не отговаря на изискванията на
ИК, при установяване на неговото разпространение на територията на Община
Созопол.

Решението е прието в 17.27ч на заседание на РИК, проведено на 19.04.2013
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, НМ,СА/
Решението обявено на ………... в …. часа.
Свалено от таблото на …………. в ………….. часа

