ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА–ОБЛАСТ ВРАЦА
Правото на гласуване е едно от основните политически права на гражданите. То е
част от същността на демокрацията.
Тайното гласуване е постижение на съвременното изборно право.
Изборите се произвеждат въз основа на
всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА
НА ГРАЖДАНИТЕ

Гласуването е задължително, извършва
се лично от избирателя и представлява
изпълнение на гражданския му дълг.
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Купуване на гласове
Купуването на гласове е престъпление.
Законът казва, че който дава или предлага нещо на друг с
цел да го склони да гласува по определен начин, извършва престъпление.
Има две форми на купуване на гласове:
Реално даване на нещо и обещаване на нещо.
Това най-често са пари, но не е изключено да бъде и друго. Например може някой да предложи да опрости нечие
задължение или пък да поправи нечия колата.
А дали пък в тази категория не попадат и безплатните кебапчета по време на изборните кампании?
Важното е лицето, което дава или предлага имотна
облага, да се опитва да склони някого не просто да
гласува, а да направя това за определен кандидат, или
партия !!!
Купуването на гласове се наказва с:

лишаване от свобода от 1 до 6 години
и глоба от 10 000 лв. до 20 000 лв.
Организирано купуване на гласове?
Купуването на гласове най-често е добре организирана кампания и лицата, които са замесени, също извършват престъпление.
То може да бъде извършено по два начина:
Създаване на условия за купуване на гласове, координиране на действия в тази посока;
Имотна облага, която се предлага на лица, които да организират купуването на гласове. Това престъпление е потежко и при него наказанието е:

от 1 до 7 години лишаване от свобода
и глоба от 10 000 до 25 000 лева.

Продаване на гласове
Аз бих могъл да продам гласа си, но Законът казва, че ще извърша престъпление, ако получа облага или поискам такава,
за да гласувам по определен начин.
Има два начина за извършване на престъпление.:
Получаване или поискване
Получаване
Необходимо е да има мотивация! Аз съм мотивиран да гласувам по определен начин, знаейки, че ще получа нещо!!!!
Поискване
Тук е достатъчно аз да поискам някаква облага, за да гласувам
по даден начин. Няма значение по кой начин ще продам гласа
си, наказанието, което може да ми бъде наложено е:

лишаване от свобода до 3 години
и глоба от 1 000 до 5 000 лв.
Изкуших се. Извърших престъпление !!!
Чувствам, че извърших голяма грешка. Бях в нужда, трябваха
ми пари и продадох гласа си. Взех пари от непознати и ги дадох на мои познати да гласуват по определен начин, съжалявам, разкайвам се, как да се спася от наказание?
НЯМА да БЪДА НАКАЗАН, ако ВЕДНАГА съобщя в ПОЛИЦИЯТА, че съм продал гласа си или съм получил пари от определено лице, за да склоня друг да гласува по определен начин.
Това е изхода, ако направя тази грешка.
Ако организирам купуването и продаването на гласове, върху
мен ще се стовари ЦЯЛАТА строгост на ЗАКОНА.

САМ

ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЯ, че
ТЪПЛЕНИЕ!!!
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