ОБЩИНА СЛИВЕН

ЗАПОВЕД
№
Сливен,

PS) 4509.

J.3JJ

JfiQ

г.

На основание чл. 44. a i . 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА. чл. 175, чл. 183 и Глава
дванадесета. Раздел II от Изборния кодекс и Решение № 794-МИ/27.08.2019 г. на ЦИК,
във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г.
НАРЕЖДАМ:
1. Определям специално поставените табла на бул. „Цар Освободител"
(ларгото), като места за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни
агитационни материали за насрочените на 27 октомври 2019 година избори за общински
съветници и за кметове. Разпределението на таблата между кандидатите е по схема.
Приложение № 1, към настоящата заповед, като номерацията на таблата е съобразена с
поредността на номерата на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните
комитети в бюлетината, участващи в изборите, съгласно решение № 1184-МИ/25.09.2019
г. на ЦИК и решения № 192-МИ и № 193-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК.
2. Предизборната кампания се открива на 27 септември 2019 г. година и
приключва в 24 часа на 25 октомври 2019 г. В случаите на втори тур на територията на
община Сливен предизборната кампания започва веднага след определяне на кандидатите
и датата за правеждане на втори тур от ОИК и приключва в 24.00 часа на деня преди
предизбориния ден.
3. Агитационни материаш на сгради, огради и витрини, се поставят само след
писмено съгласие на собственика или управителя на имота.
4. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се
издава, в съответствие с чл. 183 от Изборния кодекс.
5. Агитационните материали да се поставят така, че при премахването им да не се
нанасят вреди на конкретните обекти, както и да се опази околната среда.
6. Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед
местата за поставяне на агитационни материаш на територията на населените места, при
спазване на посочените в заповедта изисквания.
7. По време на предизборната кампания ЗАБРАНЯВАМ:
7.1.
унищожаването и заличаването на агитационни и информационноразяснителни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до
приключване на изборите;
7.2.
публикуването и излъчването на анонимни материаш, свързани с
предизборната кампания;
7.3.
използването на агитационни материали, които застрашават живота и
здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността
на движението;
7.4.
използването на агитационни материаш. които накърняват добрите нрави;
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7.5.
използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто
име на кандидатите;
7.6.
използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на
Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения;
7.7.
използването на държавния и общинския транспорт за предизборна
агитация;
7.8.
провеждането на предизборна агитация в държавни и общински
учреждения, институ ции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
7.9.
провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на
изборна длъжност в синдикатните и работодателските организации;
7.10.
предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден:
7.11.
предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за
агитация извършването на религиозни обреди;
7.12.
поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни
комитети в изборните помещения, както и на разстоьяние, по-малко от 50 метра от входа
на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
7.13.
в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във
вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат;
8. Партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от
тях агитационни материали в 7-мо дневен срок след изборния ден, в изпълнение на
разпоредбите на чл. 186, ал.З от Изборния кодекс.
9. Актове за установяване на административни нарушения по чл. 472, и чл. 473 от
Изборния кодекс, се съставят от оправомощени в нарочна заповед длъжностни лица от
общинската администрация.
Установяването на нарушенията, съставянето на актове, издаването и
обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
10. Копие от настоящата заповед да се предостави за сведение и изпълнение на:
•
•
•

Кметовете на кметства и кметските наместници;
Началника на РУ „Полиция" - Сливен;
ОИК - Сливен
11. Настоящата заповед да се обяви на населението на Общината чрез интернет

страницата на Община Сливен.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината.
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Схема за разлепяне на агитационни материали

Юг

Север

4. !••• АТАКА

14. Политическа партия АБВ (А.ттсрншнва и българско
възраждаме)
15. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ JA ПРАВА II
СВОБОДИ

15

18. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

22

22. МП НОВА А Л Т Е Р Н А Т И В А

23. ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДЬГ)
26. коалиция АЛТЕРНА ГИ ВАТА IIA I РАЖДАНИТЕ

27

23

27. коа.ншня Ние. I ражланите

26

30. ПИ ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ
34. ПИ ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО

30

ДВИЖЕНИЕ
35. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА

43

34

ПАРТИЯ
43.1111 ГЕРБ

35

47. Хриониилемократческа париш нй Бинарни
48. ВЪЗРАЖДАНЕ

47

51. ВОЛЯ
55. Движение и права н евоболн - ДПС

55

48

56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

51

57. НДСВ
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА

56

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"

66

57

(.Демократ ia силна Бинарни" и „Зелено лннженне")
67. МК "Движение 1АЕДНО за промяна"

64

68. МК БАСТА ( ИП БАСТА. !1П ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ
„ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ")
69. МК НФСБ (НФСБ, БЗНС)

68
69

Бирария „МАК1/Г

