
ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№93- НС/19.04.2013 година 

ОТНОСНО: регистрация на предложен от ПП „Другата България”, нов кандидат 
в регистрираната кандидатска листа за избори за народни представители на 12 
май 2013 година, с Решение № 52-НС от 06 април 2013 г. 

Постъпило е предложение от  ПП „Другата България”, заведено във 
входящия дневник под №88/19.04.2013 г.,  от Сава Панайотов Масларов,  
редовно упълномощен от представляващия партията – Божидар Николов 
Томалев, съгласно изрично пълномощно, с искане за регистрация на Сава 
Панайотов Масларов, ЕГН -------, с постоянен адрес гр. Бургас, за нов кандидат 
за народен представител във втори МИР – Бургаски, на мястото на  Ивайло 
Цветков Тихолов – Франц,  във връзка с подадена молба с искане да бъде 
заличен от кандидатската листа на ПП “Другата България”. Към предложението 
са приложени следните документи: Решение от 17.04.2013 г. на Председателя 
на ПП „Другата България”, във връзка с решение на изпълнителния съвет на 
партията взето на 02.04.2013 г., декларации (Приложение №63 от изборните 
книжа) по чл. 108, ал. 1, т.5 във връзка с чл. 107, ал. 1 от ИК, заявления 
(Приложение №65 от изборните книжа) по чл. 108, ал. 1, т.3 от ИК и  
декларации (Приложение №62 от изборните книжа) по чл. 108, ал. 1, т. 4 от ИК, 
подписани от кандидатите;  

След проверка на представените документи, Комисията счита, че 
Изборният кодекс съдържа подробна правна уредба на условията и реда за 
регистрация на кандидатите за народни представители (чл. 106 - чл. 111 от ИК). 
В кодекса обаче липсва изрична правна уредба на възможността регистриран 
кандидат за народен представител да поиска заличаване на регистрацията си и 
така да се откаже от по-нататъшно участие в изборния процес в това качество.  

Тази правна възможност се извежда от разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от 
ИК, уреждаща правото на едно лице да бъде избирано за народен 
представител. След като става въпрос за право, а не за задължение, от волята 
на носителя му зависи дали ще го упражни и, ако го направи, до кой момент ще 
го упражнява. Затова в ИК няма предвидена законова пречка регистриран 
кандидат да оттегли съгласието си за участие в изборите. Правната последица 
от това следва да бъде заличаване на неговата регистрация от РИК. Противното 
би означавало едно право - правото на българските граждани да бъдат 
избирани за народни представители, след момента на регистрацията им като 
кандидати, да се превърне в задължение. Такова тълкуване би противоречало 
на същността на пасивното избирателно право. В този смисъл са и мотивите на 
Конституционен съд, изложени в решение номер 1 от 8 март 1994 г. по к.д. 



номер 22 от 1993 г. Извършването на заличаване в този случай обаче не 
поражда правна последица на чл. 111, ал. 4 и ал. 5 от ИК.  

Като основания за заличаване, Ивайло Цветков Тихолов – Франц е 
посочил, че „Поради неотложни служебни ангажименти  (налага ми се често да 
пътувам извън страната) не съм в състояние да участвам активно в откритата 
предизборна кампания”, като към това твърдение не са представени 
доказателства. 

Районна избирателна комисия – Бургас, счита че изложените мотиви не 
представляват „ изпадане в трайна невъзможност да участва в изборите”. 

Законодателят е предвидил замяната на един кандидат с друг да се 
извършва при наличието на изрично изброени обстоятелства - смърт или трайна 
невъзможност и  предвид, че не  са представени доказателства за наличие на 
такива обстоятелства, както и на основание чл.29, ал. 1, от ИК,  Районна 
избирателна комисия - Бургас 

 
 

                                          Р Е Ш И: 
 

ОТКАЗВА да РЕГИСТРИРА Сава Панайотов Масларов, ЕГН ------, с 
постоянен адрес гр. Бургас, за нов кандидат за народен представител във 
втори МИР – Бургаски, на мястото на  Ивайло Цветков Тихолов – Франц от ПП 
„Другата България”, за избори за народни представители на 12 май 2013 
година във втори многомандатен избирателен район – Бургас. 

 
 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната 

избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му. 
 

Решението е прието в 17.56 ч. на заседание на РИК, проведено на 
19.04.2013 година. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                            /Елка Стоянова/ 
 
 
СЕКРЕТАР:               /Михаил Хаджиянев/ 

 
КК/ХК 
 
Решението е обявено на …………………2013 г. в ……….. часа. 
Решението е свалено на …………………2013 г. в ……….. часа. 

 

 
 


