ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ЗАПОВЕД
№ З-92/22.04.2019 г.
Относно: Провеждането на предизборна агитация в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
На основание чл. 183, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс

НАРЕЖДАМ
1. Определям местата на територията на община Струмяни за
поставяне на агитационни материали (плакати, реклами, обръщения) по
време на информационно-разяснителната кампания за насрочените за
26.05.2019г. избори за членове на Европейския парламент от Република
България както следва: общинските информационни табла и витрините на
клубовете на политическите партии и коалиции от партии.
Поставянето на агитационни материали на сгради, общинска
собственост, независимо от съгласието на наематели или концесионери се
забранява.
2. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради и
витрини, които не са общинска собственост, е необходимо разрешение на
собственика или управителя на имота.
3. Забранява се:
3.1. Унищожаването и заличаването на агитационни
материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до
приключване на изборите;
3.2. Публикуването на анонимни материали, свързани с
предизборната кампания;
3.3. Използването на агитационни материали, които
застрашават живота и здравето на гражданите, частна, общинска и
държавна собственост и безопасността на движението;
3.4. Използването на агитационни материали, които накърняват
добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
3.5. Използването на държавния и общинския транспорт за
предизборна агитация;
3.6. Провеждането на предизборна агитация в държавни и
общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и
в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско
участие в капитала;

3.7. Провеждането на предизборна агитация на работните
места от лица на изборна длъжност в синдикалните или работодателските
организации;
3.8. 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
избирателното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
3.9. В търговската реклама да се отправя политически
внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или
инициативен комитет или кандидат.
Сигналите за така поставените предизборни агитационни
материали се подават до областния управител, съответно кмета на
общината или кметството.
Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали
се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на
общината или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е
материалът.
В случай че лицето, в чиято полза е предизборния агитационен
материал, не го отстрани в три дневен срок от издаването на заповедта,
материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната
община или кметството, като при необходимост може да се поиска
съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.
5. В правомощията на районните избирателни комисии е да се
произнасят по жалби по неправилно поставяни агитационни материали по
време на предизборната кампания. По решение на районната избирателна
комисия, кметът на общината или кметството премахват или изземват
поставените и разпространените в нарушение агитационни материали. При
необходимост премахването или изземването става със съдействието на
органите на Министерство на вътрешните работи.
В изборния ден премахването и изземването може да става и по
решение на секционните избирателни комисии.
6. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната
избирателна комисия установи наличие на агитационни материали,
поставени в изборните помещения или на разстояние по-малко от 50 метра
от входа на сградата в която е изборното помещение, тя незабавно ги
отстранява.
При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се
извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на
органите на Министерство на вътрешните работи по решение на
секционните избирателни комисии.
7. По решение на централната избирателна комисия се премахват или
изземват поставените и разпространените в нарушение агитационни
материали, когато засягат територията на повече от една община или които
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се отнасят за повече от една община. Премахването и изземването се
извършва по заповед на съответния областен управител и при
необходимост със съдействието на органите на Министерство на
вътрешните работи.
8. В срок от 7 дни след изборния ден партиите, коалициите и
инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни
материали по повод на вече приключилите избори.
9. За неспазване на настоящата заповед от политическите партии,
коалиции от партии, и инициативни комитети и от отделни лица ще бъдат
налагани санкции по реда на чл. 473 от Изборния кодекс.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Районна избирателна
комисия – Благоевград, политическите партии, коалиции от партии и
инициативни комитети, кметове на кметства, кметски наместници и
началника на РУ „Полиция” гр. Сандански.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на
община Струмяни .

ЕМИЛ ИЛИЕВ
Кмет на община Струмяни
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