
 

ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БУРГАС  

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. 

РЕШЕНИЕ 
№ 240- НС/ 23.04.2013 година 

 
 ОТНОСНО: Сигнал от ПП Национален Фронт за Спасение на България с вх 

№.25  от дата 09.05.2013 г.  
Постъпил е сигнал заведен под вх. № 25 в 16.30ч от 09.05.2013 г.  от ПП 

Национален Фронт за Спасение на България с която сезира РИК за наличие на  
агитационни материали поставени от вътрешната страна на входната врата на 
читалище „Просвета” в с.Дюлево, община Средец,  в нарушение разпоредбите на чл 
134 ал(1),(2),(3) и (5) от ИК, а така също и в нарушение на заповед № 288/05.04.2013г 
на кмета на община Средец. Към сигнала  има  приложен снимков материал. Други 
приложения няма.   

Комисия от членове на Районна избирателна комисия Бургас, извърши 
проверка на сигнала, при която се констатира че, от вътрешната страна на входната 
врата на читалище „Пробуда” в с.Дюлево, община Средец нямаше поставени никакви 
агитационни или каквито и да е други материали. При проведен разговор с г-жа 
Щилиянова, секретар на читалището, се установи, че до 09.05.2013г наистина на 
посоченото място е имало залепен материал, който комисията иззе, като 
доказателство за извършената проверка на сигнала. От съдържанието на материала е 
видно, че той не представлява агитационен материал по смисъла на § 1 т.21 от ДР на 
ИК и решение на ЦИК № 2202 – НС от 23.03.2013г, тъй като не съдържа агитация за 
гласуване на предстоящите парламентарни избори в полза на която и да е от 
регистрираните във 2-ри МИР партии и коалиции. В същия се визират незаконни 
действия на г-н Симеонов в качеството му на кандидат за кмет на гр. Бургас , а в 
настоящия момент не се провеждат избори за такива органи на местната власт. При 
извършената проверка не се установи кога и от кого е поставен  въпросният материал. 

РИК счита, че сигналът следва да бъде оставен без уважение, тъй като не става 
въпрос за агитационен материал свързан с предстоящите избори за народни 
представители на 12.05.2013г. Извън компетентността на РИК Бургас е да прецени 
дали поставеният материал е нарушение на други нормативни разпоредби извън ИК. 

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

избирателна комисия Бургас 

Р Е Ш И: 

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал заведен под вх. № 25 в 16.30 от 09.05.2013 г.  от 

ПП Национален Фронт за Спасение на България с която сезира РИК за наличие на  

агитационни материали поставени от вътрешната страна на входната врата на 

читалище „Просвета” в с.Дюлево, община Средец,  в нарушение разпоредбите на чл 

134 ал(1),(2),(3) и (5) от ИК, а така също и в нарушение на заповед № 288/05.04.2013г 

на кмета на община Средец.  

 

   Решението е прието в …………..ч на заседание на РИК, проведено на 
10.05.2013 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 
 
 
 
Решението обявено на ………... в …. часа. 
Свалено от таблото на …………. в ………….. часа 

 


