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ЗАПОВЕД  

NB.. 	 

с.Гърмен,QлТ: .2 	2021 год. 

На  основание  чл. 44, ал. 2 от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  
администрация, чл. 183, ал. 3 от  Изборния  кодекс, във  връзка  с  произвеждането  на  избори  за  
народни  представители  на  04.04.2021 г. 

НАРЕЖДАМ: 

За  поставяне  на  агитационни  материали  по  време  на  изборите  за  народни  представители  
на  04.04.2021 г. 

Определям  в  с. Гърмен  - металните  табла  пред  читалище  "Искра", а  на  сгради, огради  и  
витрини  — с  разрешение  на  собственика  или  управителя  на  имота. 

2. Кметовете  на  кметства  и  кметските  наместниди  да  определят  със  своя  заповед  
местата  за  поставяне  на  агитационни  материали  на  територията  на  населените  места. 

З. Забранявам: 

3.1. Унищожаването  и  заличаването  на  агитационни  материали, поставени  по  
определения  в  Изборния  кодекс  ред, до  края  на  изборния  ден; 

3.2. Публикуването  и  излъчването  на  анонимни  материали, свързани  с  предизборната  
кампания; 

3.3. Използването  на  агитационни  материали, които  застрашават  живота  и  здравето  на  
гражданите, частната, общинската  и  държавната  собственост  и  безопасносrга  на  движението; 

3.4. Използването  на  агитационни  материали, които  накърняват  добрите  нрави, честта  и  
доброто  име  на  кандидатите; 

3.5. Използване  на  агитационни  материали, съдържащи  герба  и/или  знаме  на  Република  
България  и/или  на  чужда  държава, както  и  религиозни  знаци  или  изображения; 

3.6. Използването  на  държавния  и  общинския  транспорт  за  предизборна  агитация; 
3.7. Провеждането  на  предизборна  агитация  в  държавни  и  общински  учреждения, 

институции, държавни  и  общински  предприятия  и  в  rьрговски  дружества  с  повече  от  50 на  
сто  държавно  или  общинско  участие  в  капитала; 

3.8. Провеждането  на  предизборна  агитация  на  работните  места  от  лица  на  изборна  
длъжност  в  синдикапните  и  работодателските  организации; 

3.9. Предизборна  агитация  24 часа  преди  изборния  ден; 
3.10. Предизборна  агитация  от  служители  на  вероизповеданията . Не  се  зачита  за  агитация  

извършването  на  религиозни  обреди. 
3.11. Поставянето  на  агитационни  материали  на  партии, коалиции  и  инициативни  

комитети  в  изборните  помещения, както  и  на  разстояние, по-малко  от  50 метра  от  входа  на  
сградата, в  която  е  изборното  помещение, през  изборните  дни  и  до  края  на  гласуването; 



4. По  решение  на  РИК  гр. Благоевград, кмеrьт  на  общината, кмеrьт  на  кметство, 
кметския  наместник, премахва  или  изземва  поставените  и  разпространени  в  нарушение  
агитационни  материапи. При  необходимост  премаква  и  изземването  става  със  съдействието  
на  МВР. 

5. В  срок, до  седем  дни  след  деня  на  изборите  (11.04.2021 г.), партиите  и  коалициите  от  
партии  премахват  поставените  от  тях  агитационни  материали  по  повод  на  вече  
приктпочилите  избори. 

При  нарушение  на  горепосочените  задължения, се  налагат  адмянистративни  
наказания  съгласно  ЗАНН  и  Изборния  кодекс. 

Контролът  по  изпълнението  на  заповедта  възлагам  на  вр. и. д. секретар  на  общината. 

Настоящата  заповед  да  се  изпрати  на  РИК  гр. Благоевград  и  РУ  гр. Гоце  Делчев, да  се  
обяви  на  сайта  на  общината, да  се  изпрати  по  електронната  поща  на  кметовете, кметските  
наместници  и  срещу  подпис  да  се  връчи  на  общинските  ръководства  на  политическите  
партии  и  коалиции. 

ФЕИМ  ИСА  
Кмет  на  общин  

Изготвил: Мария  Попо̀ а---в1S й. д. секретар  на  общината  ~; 
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