ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 95- НС/ 22.04.2013 година

ОТНОСНО: Извършена проверка по жалба от ПП Национален Фронт за
Спасение на България

Във връзка с постъпила жалба вх.№4/21.04.2013 год. в 15.55 часа, от
ПП Национален Фронт за Спасение на България е извършена проверка на
21.04.2013 год. от членове на РИК-Бургас в района на к-с „Зорница”. При
осъществяване на проверката в 16,25 ч. на 21.04.2013 г. е установено, че пред
южна стена на бл.34, вх. 1 в ж.к.Зорница, върху ел. табла има залепени шест
плаката на ПП ГЕРБ, два от които скъсани. Видно от съдържанието на
плакатите същите представляват агитационен материал за изборите за
народни представители на 12.05.2013 г. Агитационните материали са поставени
на място различно от разрешените със Заповед № 955/09.04.2013г. на Кмета на
Община Бургас, а по съдържание отговарят на изискванията на ИК.
От ПП ГЕРБ е поискано представянето на доказателства за наличието на
съгласие от собствениците на ел.таблата за поставяне на агитационни
материали. До настоящият момент такова не е представено.
При извършена повторна проверка от членове на РИК Бургас на
22.04.2013 г. в 11.00 ч. на въпросното място е установено, че посочените в
жалбата агитационни материали са премахнати.
При извършване на проверката в 16,25 ч. на 21.04.2013 г. е установено,
че в близост до проверяваното място - на източната фасада до помещение в
близост до бл. 39, в ж.к.Зорница има поставен транспарант с размери около 3
на 6 метра, син фон, с надпис „Национален Фронт за Спасение на България”,
стилизирана карта на Република България оцветена в националният
трибагреник, правоъгълник с бял цвят със записана вътре цифрата 4,
зачертана със знак „Х”. Агитационният материал е поставен на място различно
от разрешените със Заповед № 955/09.04.2013г. на Кмета на Община Бургас,
като по съдържание не отговаря на изискванията на ИК. Видно от
съдържанието на транспаранта същият представлява агитационен материал за
изборите за народни представители на 12.05.2013 г. , поради наличието на
поредният номер в бюлетината на тази ПП, именно за тези избори.
Агитационният материал не съдържа изискуемото от закона 10%-тна част
съдържаща текст „Купуването и продаването на гласове е престъпление” .
До ПП НФСБ е отправено искане за представяне на доказателства за
наличие на разрешение от собствениците на сградата за поставяне на
агитационни материали, както и е обърнато внимание за липсата на изискуеми
от ИК реквизити в същите.
В 13.45 на 22.04.2013 г. в РИК е входирано писмо от ПП НФСБ в което е
обяснено, че собственикът на сградата е предоставил възможност на партията,

да поставя на фасадата на сградата транспаранти и табели. Приложен е
Договор за наем в който тази хипотеза уредена, като договорна такава.
В същото писмо е посочено, че въпросният транспарант е поставен със
съдържание отговарящо на изискванията на ИК , но „поради дъждовете през
почивните дни същият се е разлепил и паднал”, както и уверението, че в
рамките на днешният ден агитационният материал ще бъде приведен във вид,
съобразно изискванията на закона.
Районна избирателна комисия Бургас, като взе предвид, че установените от
проверката факти и обстоятелства представляват маловажни случаи на
нарушения на ИК, както и че въпреки тяхната незначителност, същите са
отстранени, намира, че не е налице основание за отпочване на
административно наказателно производство, срещу който и да е субект. На
самостоятелно основание, от установеното не може да се направи преценка за
това кой е извършителят на конкретните нарушения – в първият случай, лицето
което е поставило на неразрешено място агитационните материали, а във
втория – лицето, което е предизвикало дъждове през почивните дни.
Предвид горното и на основание ЗАНН във връзка с чл.302 от ИК, чл.29 ал.1
т.1, т.12, РИК Бургас
Р Е Ш И:
1. Оставя без уважение жалбата на ПП Национален Фронт за Спасение на
България относно искането за санкциониране на ПП ГЕРБ за нерегламентирано
лепене на агитационни материали.
2. Указва на участниците в предизборната кампания да спазват ИК при

разпространение на агитационни материали, както и да сезират РИК при
нарушения на закона, които имат съществен и обществено значим характер.

Решението е прието в 15.35.ч на заседание на РИК, проведено на 22.04.2013
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

