
ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 76 - НС/12.04.2013 година 

 
ОТНОСНО: заличаване регистрацията на Метин Мустафов Мюмюнов, 

като кандидат за народен представител в изборите за народни представители 
на 12 май 2013 г., от листата на КП “Демократи за силна България и Български 
демократически форум /ДСБ, БДФ/” 

 

Постъпила  е молба, подадена лично  от Метин Мустафов Мюмюнов  
с ЕГН ------, постоянен адрес гр.Бургас, заведено във входящия дневник под 
№38/10.04.2013 г., с искане да бъде заличен от кандидатската листа на КП 
„ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ и БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ 
ФОРУМ /ДСБ, БДФ/” поради възникнали факти и обстоятелства, които 
пораждали дълбоко лични причини, и заявява че оттегля предоставеното от 
него заявление (приложение №65 от изборните книжа). Същият твърди, че не е 
съгласен да бъде регистриран за участие в изборите и иска да бъде заличен от 
посочената кандидатска листа, като моли РИК да приеме, че вече не отговаря 
на изискванията на чл.108, ал.1, т.3 от Изборния кодекс и уважи 
волеизявлението му на основание на чл.57, ал.1 от Конституцията на 
Република България. Към молбата няма приложени документи.  

Направеното искане, в частта, в която кандидатът заявява, че не 
желае да бъде регистриран за участие, следва да бъде оставено без 
разглеждане, тъй като със свое влязло в сила Решение № 36-НС от 06.04.2013 
г. РИК Бургас, вече е регистрирала молителя като кандидат за народен 
представител. 

Що се касае до искането на лицето за заличаването му от 
регистрираната листа, Районна избирателна комисия Бургас, изхождайки от 
обстоятелството, че компетентна да поиска регистрация на кандидат е 
коалицията от партии, която го е издигнала, уведоми същата за постъпилото 
искане. 

   Със свое заявление (вх. рег. № 40 от 10 април 2013 година на 
РИК-Бургас), Иван Йорданов Костов, в качеството му на представляващ 
коалицията от партии, е изложил мотиви за констатирано несъгласие на Метин 
Мустафов Мюмюнов да участва в изборите като кандидат за народен 
представител и е поискал в тази връзка, след заличаване на кандидата 
неговото място да се заеме от 4-я /четвъртия/ по ред кандидат, като всеки 
следващ кандидат се премести с едно място нагоре.  



При извършване на преценката, относно наличието или липсата на 
компетентността на районната избирателна комисия да се произнесе по 
подадената молба, следва да се отбележи, че в Изборния кодекс липсва 
регламентиране на хипотеза, при която да бъде извършвано заличаване на 
регистрация по желание, изразено от самия кандидат респ. от предложилата го 
партия или коалиция от партии. 

Въпреки липсата на изрична разпоредба в ИК, която да урежда 
заличаване на кандидат за народен представител от вече регистрирана 
кандидатска листа, Районна избирателна комисия Бургас счита, че няма 
пречка заличаване да бъде извършено към настоящия момент, по следните 
аргументи: 

   Законодателят е предвидил възможността при строго определени 
хипотези, да се извърши интензивна промяна във вече регистрирана 
кандидатска листа - да бъде заличен кандидат, респективно политическата 
сила да предложи друг. 
   Конкретният случай по съществото си представлява също искане 
за промяна във вече регистрирана кандидатска листа, но със значително по 
слаб интензитет - само заличаване без посочване на друг кандидат. Липсата на 
конкретна правна норма изисква използването на методи на тълкуване, 
съгласно правната доктрина на Р.България, както и безусловната възможност 
за пряко приложение на Конституцията. 
 

. При тълкуване на закона относно задълженията на РИК като  
орган, извъшващ регистрация на кандидатски листи, съдържащи имената на 
конкретни кандидати за народни представители, се налага основният извод,  че 
предоставената от закона възможност на регистрираните за участие в 
изборите ПП, КП и ИК  да предлагат конкретни кандидати, има за крайна цел 
формирането на конституционно предвиден  колективен орган – Народно 
събрание. Изборното законодателство определя начините, чрез които на 
избирателите се предоставя възможност да посочат кандидатите на избран от 
тях участник в изборите, които  искат да ги представляват. 

Елемент от положителните предпоставки за регистрация на 
предложен от ПП, КП и ИК кандидат е наличието на съгласие от същия  да 
бъде предложен в съответната листа. Наличието на такова съгласие РИК 
констатира към датата на приемане на решение за регистрация на кандидата. 
Основният представен за решаване въпрос е: необходимо ли е наличието на 
такова съгласие да съществува в периода от регистрация на кандидата до 
провеждане на изборите, респ. до някакъв друг момент, или липсата му след 
регистрацията  е ирелевантна относно вече настъпила  такава.   

Целта на регистрацията, както се посочи,  е чрез проверка на 
пасивни избирателни права за съответният кандидат и проверка на 
валидността на решението на съответният изборен субект, съответно чрез 
предоставяне на обект на активното избирателно право, защото ако няма 
кандидати, няма и избор,  да се стигне до формиране на народно събрание. 
След упражняване на вот, съответният избран кандидат придобива право да 
положи клетва, респективно да осъществява правата и задълженията на 
народен представител. Съгласно чл.72, ал.2 от Конституцията, всеки един 



народен представител има право  да подаде оставка,  като такъв, без да е 
необходимо наличието на каквито и да било предпоставки за това. От 
тълкуването на този текст, става ясно, че едно вече възникнало мандатно 
правоотношение, на база завършен изборен процес може да се прекрати, при 
изразено несъгласие на съответното лице да осъществява тези функции за в 
бъдеще. Съгласно текста на чл.272 от ИК, следващият кандидат в листата се 
обявява за народен представител, а при изчерпване на листата, мястото става 
незаето.  Всички тези законови разпоредби водят до извода, че съгласието на 
едно лице е самостоятелна и зависеща изцяло от него предпоставка същото 
да изпълнява функциите си на народен представител, а щом това е така, то на 
значително по-силно основание следва наличието на съгласие да се 
преценява преди възникване на мандатно правоотношение - именно поради 
излишността едно лице, което не желае да бъде кандидат, да участва в 
изборният процес като такъв. Приложимият правен принцип per argumentum a 
fortiori следва да бъде приложен и в конкретния случай. 

В правната доктрина на РБългария е залегнал и друг важен 
принцип, който може да бъде ползван при решението на настоящия казус.Това 
е принципът, че разрешено е всичко, което не е изрично забранено. Както бе 
изложено по-горе, законодателят е забранил промяна в регистрирани листи, 
изразяваща се в заличаване и вписване на друг кандидат, извън изчерпателно 
изброени хипотези. Но не е налице подобно ограничение при заличаване на 
кандидат, още повече , че всички субекти, в чиято правна сфера ще настъпят 
промени, са съгласни с исканото заличаване. 

Воден от горното и на основание чл.29,ал.1 от ИК и при приложение 
на правните принципи на РБългария РИК-Бургас 

Р Е Ш И: 
 

1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Метин Мустафов Мюмюнов, с ЕГН ---
--- с постоянен адрес: гр. Айтос, като кандидат за народен представител в 
изборите за народни представители на 12 май 2013 г., под номер 3 - ти от 
листата на КП “Демократи за силна България и Български демократически 
форум /ДСБ, БДФ/”, регистрирана с решение № 36-НС от 06 април 2013 г. 

2. Мястото на заличения кандидат в регистрираната листа под номер 
3 да се заеме от четвъртия по ред кандидат- ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ 
КОСТАДИНОВ, като всеки следващ кандидат се премести с едно място на 
горе. След промяната листата на регистрираните кандидати за народни 
представители от КП “Демократи за силна България и Български 
демократически форум /ДСБ, БДФ/”, да се чете в поредност както следва:  

 
1.ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ         

 
2. ГЕОРГИ МИТЕВ МИТЕВ       
 
3.ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ КОСТАДИНОВ  
 
4.РУСИН ВАСИЛЕВ САВОВ  
 
5.КОНСТАНТИН НИКОЛОВ ПАЛАЗОВ  
 



6.ГЕОРГИ КИРИЛОВ СТОЕВ  
 
7.ТАНЯ ХРИСТОВА БОЖИНОВА  
 
8.НИКОЛАЙ НЕДЕВ ЗЕХИРЕВ  
 
9.ЖИВКО КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ  
 
10.РОСИЦА ТОДОРОВА КЕРЕМИДЧИЕВА   
 
11.ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ТЕРЗИЕВА  
 

 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната 

избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му. 
Решението е прието в ……… ч. на заседание на РИК, проведено на 

12.04.2013 година. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                            /Елка Стоянова/ 
 
 
СЕКРЕТАР:               

 /Михаил Хаджиянев/ 
 

 
ии/мх 
 
Решението е обявено на …………………2013 г. в ……….. часа. 
Решението е свалено на …………………2013 г. в ……….. часа.   
 
 
 
 


