З А П О В Е Д
№ 2708
Гр.Провадия, 16.09.2019 г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.175, чл.182, чл.183, ал.3, чл.472, ал.2 и чл.473, ал.3
от Изборния кодекс, Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, във връзка с
определяне на места за поставяне на агитационни материали по време на
предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на
27.10.2019г.
Н А Р Е Ж Д А М:
I.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, обръщения и други
агитационни материали изготвяни и разпространявани от кандидати, инициативни
комитети, партии и коалиции по време на предизборната кампания в изборите за
общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 година, при
спазване на разпоредбите на чл.177, чл.181, чл.182, чл.183, чл.184, чл.185 и
чл.186 от Изборния кодекс, както следва:
1. За град Провадия:
- Клуб на пенсионера, кв.”Север”;
- Клуб на пенсионера до „Черния мост”;
- Клуб на пенсионера до I ОУ „Христо Смирненски”;
- Железни табла на ул.”Цар Освободител” до блок №126;
- Железни табла (ограда) на паркинга до Дирекция „Бюро по труда”;
- Витрини на Художествена галерия – Провадия (след уведомяване на
директора на Исторически музей – Провадия).
2. Местата за поставяне на агитационни материали на територията на
населените места в Община Провадия се определят със заповед на кмета на
кметството или кметския наместник, която се обявява публично.
3. На сгради, витрини и огради
- частна собственост, агитационни
материали се поставят с разрешение на собственика или управителя на имота.
4. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име
се издава.
5. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и
продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко
от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в
обособено поле.

II. ЗАБРАНЯВАМ:
1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по
определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
2. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и
здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и
безопасността на движението.
3. Използването на агитационни материали, които накърняват добрите
нрави, честта и доброто име на кандидатите.
4. Използването на държавния и общинския транспорт на територията на
общината за предизборна агитация.
5. Поставянето на агитационни материали в изборните помещения, 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.
6. Поставянето на агитационни материали на територията на община
Провадия в тъмната част на денонощието от 20.00 до 06.00 часа.
7. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински
учреждения и институции. Забраните по чл.182 от Изборния кодекс да се спазват
от всички кметове, кметски наместници, директори на училища, детски градини,
директор на Исторически музей – Провадия, ръководителите на заведения,
домове и други специализирани институции, предоставящи социални услуги.
8. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
9. Поставянето на агитационни материали извън предизборната кампания,
която се открива на 27 септември 2019г. (30 дни преди изборния ден) и приключва
в 24,00 часа на 25 октомври 2019г. В случаите на втори тур на територията на
община Провадия, предизборната кампания започва веднага след определяне на
кандидатите и датата за провеждане на втория тур от ОИК и приключва в 24.00
часа на деня преди предизборния ден.
III. При поставяне на агитационни материали не по установения ред да се
сезира Общинска избирателна комисия – Провадия.
По решение на Общинската избирателна комисия, кметът на общината,
кметът на кметството или кметският наместник премахва или изземва
агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на
Изборния кодекс. При необходимост премахването и изземването става със
съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.
В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да
става и по решение на секционните избирателни комисии.
IV. В срок до 7 дни след изборния ден, а ако на територията на община
Провадия се провежда втори тур – в срок до седем дни от датата на
произвеждането му, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните
комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече
приключилите избори.
V. Задължавам служителите на длъжност „Старши специалист-инспектор” и
„Младши специалист-инспектор” в Общинска администрация Провадия, кметовете
на кметства и кметските наместници да извършат проверка за изпълнението на
задълженията за премахване на агитационните материали, незабавно след

изтичане на 7-дневния срок по т.IV . За резултатите от проверката да се съставят
протоколи (ако няма нарушения) или актове (при констатирани нарушения).
VI. При неизпълнение на задължението по т.IV от настоящата заповед на
лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата,
които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лева съгласно
чл.472, ал.1 от Изборния кодекс.
За други нарушения на настоящата заповед се прилагат съответните
административнонаказателни разпоредби на Изборния кодекс.
Настоящата заповед да бъде обявена на информационното табло,
намиращо се в сградата на Общинска администрация – Провадия и да се
публикува на интернет страницата на Община Провадия.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на Общинска избирателна
комисия – Провадия, РУ на МВР – град Провадия, кметовете на кметства,
кметските наместници и всички заинтересовани страни.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община
Провадия.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
/инж. Филчо Филев/

