
 

ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 97- НС/ 23.04.2013 година 

 
 

 ОТНОСНО: Жалби от ПП Национален Фронт за Спасение на България с вх 
№.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 от дата 23.04.2013 г.  

 
 
Постъпили са жалби с поредни входящи № от 5 до 16 включително, 

респективно в часовете – 10, 51 ч. 10, 52 ч,  10, 53 ч, 10, 54 ч , 10, 55 ч, 10, 56 ч, 10,57 ч 
, 10, 58 ч , 10,59 ч,  11,00 ч., 11,01 ч, 11,02 ч. всички от 23.04.2013 г. от ПП Национален 
Фронт за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали в ж.к” Зорница”, ж.к. Лазур, ж.к.Славейков, около МБАЛ Бургас 
и ЖП прелез до стадиона - в гр.Бургас във връзка с предстоящите избори. Към 
жалбите има  приложен снимков материал. Други приложения към  жалбите няма.   

Районна избирателна комисия Бургас, намира така предявените жалби за 

недопустими за разглеждане по следните съображения:  

В жалбите не се съдържа индивидуализация на жалбоподателя, който е 

посочен само като ПП Национален Фронт за Спасение на България. Жалбите са 

подписани от М.Петрова, като е посочено, че същата е секретар на ПП НСФБ. Поради 

липсата на  приобщени към жалбата доказателства за представителна власт, РИК 

Бургас извърши изследване на лицата, които могат да представляват посочената 

политическа партия, съобразно представените в ЦИК документи в тази връзка, от 

което се установява, че лице с имена и инициали М.Петрова,  не разполага с 

представителна власт да представлява ПП Национален Фронт за Спасение на 

България, респективно да подава и подписва жалби от името на същата.  

Поради горното и на основание чл.  29, ал. 3 от Изборния кодекс Районна 

избирателна комисия Бургас 

Р Е Ш И: 

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ :  

Жалба с вх.№ от 5  входирана в 10, 51 ч. на 23.04.2013 г. от ПП Национален 
Фронт за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали.  

Жалба с вх.№ 6  входирана в 10, 52 ч на 23.04.2013 г. от ПП Национален Фронт 
за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали. 

Жалба с вх.№ 7 входирана в 10, 53 ч на 23.04.2013 г. от ПП Национален Фронт 
за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали. 

 



Жалба с вх.№ 8 входирана в 10, 54 ч на 23.04.2013 г. от ПП Национален Фронт 
за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали. 

Жалба с вх.№ 9  входирана в 10, 55 ч, на 23.04.2013 г. от ПП Национален 
Фронт за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали. 

Жалба с вх.№ 10  входирана в 10, 56 ч, на 23.04.2013 г. от ПП Национален 
Фронт за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали. 

Жалба с вх.№  11 входирана в 10,57 ч на 23.04.2013 г. от ПП Национален 
Фронт за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали. 

Жалба с вх.№ 12 входирана в 10, 58 ч на 23.04.2013 г. от ПП Национален 
Фронт за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали. 

Жалба с вх.№ 13  входирана в 10,59 ч, на 23.04.2013 г. от ПП Национален 
Фронт за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали. 

Жалба с вх.№ 14 входирана в  11,00 ч., на 23.04.2013 г. от ПП Национален 
Фронт за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали. 

Жалба с вх.№ 15 входирана в 11,01 ч, на 23.04.2013 г. от ПП Национален 
Фронт за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали. 

Жалба с вх.№ 16  входирана в 11,02 ч. на 23.04.2013 г. от ПП Национален 
Фронт за Спасение на България с която сезира РИК за нерегламентирано лепене на 
агитационни материали. 

   Решението е прието в 17.15 ч на заседание на РИК, проведено на 23.04.2013 
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 

 


