ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
ЗАПОВЕД
РД №-98
гр.Копривщица

02.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1 , т.4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 175 от
Изборния кодекс и Решение № 2064-НС / 16.02.2021 г. на ЦИК и относно
условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за
Народни представители на 04 април 2021 г.

ОПРЕДЕЛЯМ :
Местата за поставяне на агитационни материали по-време на
предизборната кампания и поставяне на афиши, плакати, реклами, позиви и
други както следва :
На нарочно поставените табла в тревните площи на площад “ 20 – ти
Април” Кооперативен пазар, Братската могила.
Агитационните материали могат да се поставят на сгради, огради,
витрини само с разрешение на собственика или управителя на имота.

ЗАБРАНЯВАМ:
1.Унищожаването и заличаването
на агитационни материали,
поставени по определения в Изборен кодекс ред до приключване на
изборите;
2.Публикуването и излъчването на анонимни материали , свързани с
предизборната кампания ;
3.Използването на агитационни материали , които застрашават живота
и здравето на гражданите , частната , общинската и държавната собственост
и безопасността на движението ;
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4.Използването на агитационни материали , които накърняват добрите
нрави , честта и доброто име на кандидатите ;
5.Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна
агитация, използването на агитационни материали, съдържащи герба и /
или знамето на Република България и / или на чужда държава, както и
религиозни знаци или изображения;
6.Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица
на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации.
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;
7. Предизборна агитация 24 часа преди датата на изборите и в деня на
изборите на 04.04.2021 година.
8.Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от
партии и инициативни комитети в изборните помещения, върху сгради –
публична държавна или общинска собственост , както и на разстояние по –
малко от 50 метра от входа на сградата в която е изборното помещение, през
изборния ден и до края на гласуването ;
9.Държавните и общински служители, да участват в предизборната
агитация под каквато и да било форма и да разпространяват предизборни
агитационни материали за кандидатите.
10.Поставянето на агитационни материали на автобусни спирки и
електрически стълбове.

ЗАДЪЛЖАВАМ:
Партиите , коалициите от партии и инициативните комитети да
премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече
приключилите избори, в срок до 7 / седем / дни след изборния ден (
11.04.2021 г.)
Настоящата заповед да се обяви на 05.03.2021 г.чрез поставяне на
информационното табло в сградата на община Копривщица и публикувана
на сайта на общината – www.koprivshtitsa-bg.com и се
изпрати в
Районна Избирателна комисия София област гр.София.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Дойчев
Карагьозов - Секретар на община Копривщица.

КМЕТ :
/ Б.Дюлгярова /
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