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ЗАПОВЕД

гр. Кричим, л

ОТНОСНО: Реда и условията за провеждане на предизборната кампания
на територията на Община Кричим във връзка с изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26 от Наредба
№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и
общественото имущество на територията на община Кричим, във връзка с
чл. 183, ал. З от Изборния кодекс

ЗАПОВЯДВАМ:

1. ОПРЕДЕЛЯМ информационните табла на пл. "Демокрация'" за
места за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции от
партии и инициативни комитети на територията на града.

2. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на
сгради - общинска собственост, независимо от съгласието на наемателя.

3. ЗАБРАНЯВАМ използването на превозните средства на
общинския транспорт за предизборна агитация.

4. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които
застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и
държавна собственост и безопасността на движението.

5. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които
накърняват добрите нрави, честта и доброто име на участниците в
информационно-разяснителната кампания.

6. ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на
агитационните материали, поставени по определения ред, до края на деня
на изборите.

7. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на
партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните
помещения, както и на разстояние по - малко от 50 м от входа на сградата,



в която е изборното помещение, за времето от 00.00 ч. на 25-ти май до края
на гласуването.

8. Поставянето на агитационни материали на места, различни от
упоменатите да се счита за нарушение и да се санкционира.

9. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради,
витрини и др., които не са общинска собственост е необходимо писменото
съгласие на собственика или управителя на имота.

Зала № 21 в сградата на общината да се ползва от политическите
партии, коалиции и инициативни комитети за провеждането на събрания,
предизборни срещи и други мероприятия, свързани с изборите по
предварителна заявка, най - малко 48 часа преди провеждане на
мероприятието и заплатена такса съгласно Наредба на Общински съвет за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на
територията на Община Кричим.

За допуснатите нарушения се налагат санкции по реда на чл.
480 от Изборния кодекс.

Заповедта да се връчи срещу подпис на общинските ръководства на
политическите партии и коалиции.

Жителите на гр. Кричим да бъдат запознати с реда и начина на
поставяне на предизборните агитационни материали чрез средствата за
масово осведомяване.

Изпълнение на заповедта възлагам на служителите от РУП на МВР-
гр. Стамболийски.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж.Светлана
Рангелова Рангелова - Директор дирекция „УТОСИДГР".

Кмет на Община КпичиМ


