ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОПРИВЩИЦА

ПРОТОКОЛ №21
Днес, 27.10.2019 година, в 15:10 часа, в малката заседателна зала на община
Копривщица, находяща се на вторият етаж на административната сграда на общината се
събра Общинска избирателна комисия (ОИК) – Копривщица, назначена с Решение №880-МИ
от 30.08.2019 година на Централна избирателна комисия (ЦИК).
На заседанието присъстваха 13 (тринадесет) члена, а именно:
1. Чавдар Петров Пенчев – Председател на ОИК
2. Иванка Ангелова Доросиева – Зам.-председател на ОИК
3. Мария Недельова Димова – Зам.-председател на ОИК
4. Цветелина Филипова Галинова - секретар на ОИК
5. Павлина Динчова Азманова-Доганова – член на ОИК
6. Иванка Вълкова Личева – Член на ОИК
7. Венета Иванова Новакова – член на ОИК
8. Донка Атанасова Николова – член на ОИК;
9. Куна Тодорова Косева – член на ОИК
10. Лушка Николова Лудова – член на ОИК
11. Ивелина Николаева Георгиева – член на ОИК
12. Нешка Славчова Кунчева-Иванова – член на ОИК
13. Теодора Христова Келчева – член на ОИК
Председателят на комисията – Чавдар Петров Пенчев предложи заседанието да
протече при следния дневен ред:
1. Разглеждане жалба подадена от Георги Николов Колаксъзов, относно „постове във
публичното медийно пространство с агитация за „Бюлетина 67, преференции 105 и 102” и
представен снимков материал от Фейсбук.
След като не постъпиха други предложения за промяна на дневния ред, комисията
постъпи към своята работа.
Първа точка от дневния ред – Разглеждане жалба подадена от Георги Николов
Колаксъзов, относно „постове във публичното медийно пространство с агитация за
„Бюлетина 67, преференции 105 и 102” и представен снимков материал от Фейсбук.
РЕШЕНИЕ № МИ-67
С оглед на подадената жалба и чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, чл. 181, ал. 1
от Изборния кодекс, чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, § 1, т. 15 от ДР на Изборния кодекс и
Решение №794-МИ/27.08.2019 година на ЦИК :
”Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание,
предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея,
независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им.
Медийни услуги са:
а) печатните медии - вестници, списания и други периодични издания;
б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:
аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или
регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги
или радиоуслуги;
бб) онлайн новинарските услуги - електронните издания на вестници, списания,
информационни агенции и други електронни издания.

Не са медийни услуги социалните мрежи - Фейсбук, туитър и други подобни, и
личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите по букви "а" и
"б".
ОИК-Копривщица с 13 гласа „ЗА”
РЕШИ:
Намира така подадената жалба за неоснователна с оглед на липса на извършено
нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, като за това излага следните мотиви:
Фейсбук няма характер на медийна услуга по смисъла на Изборния кодекс тъй като
законодателят изрично е изключил социалните мрежи (включително Фейсбук) от медийните
услуги върху, които ОИК, респективно ЦИК упражнява контрол.
Следователно Фейсбук няма как да бъде характеризиран и като доставчик на
медийна услуга. Определение на понятието „медийна услуга” е дадено в § 1, т. 15 от ДР на
Изборния кодекс, като там изрично са посочени изключенията от това понятие, а именно
социалните мрежи.
С оглед на гореизложеното не са налице данни за извършено нарушение на правилата
за предизборна агитация, следователно за незаконосъобразно провеждане на предизборна
агитация.
Решението подлежи на обжалване съгласно закона.

Заседанието приключи в 16:10 часа.
Председател: Чавдар Пенчев

Секретар: Цветелина Галинова

