Град Вълчи дол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Област Варна

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 442 от 30.04.2019 година
На основание чл. 44., ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на
Изборния кодекс и предстоящото провеждане на избори за членове на
Европейския парламент от Република България на
26 май 2019 г.,
О П Р Е Д Е Л Я М:
Местата за поставяне на агитационни материали-афиши, плакати и
др. на територията на Община Вълчи дол, както следва:
1. В гр.Вълчи дол - метално табло пред Храм „Архангел Михаил”, табло
за обяви и съобщения;
2. В с.Бояна – табло пред пенсионерски клуб;
3. В с.Брестак - здравна служба, младежки клуб, павилион до сградата
на училището;
4.В с.Войводино - спирка, магазин, табло за некролози;
5.В с.Ген.Киселово - спирка, табла-център;
6.В с.Ген.Колево - табло до спирка;
7.В с.Добротич - читалище;
8.В с.Есеница - спирка, здравна служба, табло;
9.В с.Звънец - магазин;
10.В с.Искър - автоспирка, фурна;
11.В с.Изворник - пенсионерски клуб;
12.В с.Калоян-табло;
13.В с.Караманите – табло - център, автоспирка - център;
14.В с.Кракра - автоспирка;
15.В с.Михалич - автоспирка, читалище;
16.В с.Метличина-стара фурна;
17.В с.Оборище - табло;
18.В с.Радан Войвода - табло пред кметсво, табло до заведение,
автоспирка;

19.В с.Стефан Караджа - табло до автоспирка, табло до кметсво;
20.В с.Стахил - магазин;
21.В с.Червенци-табло пред фурна, табло-център, автоспирка,
магазин;
22.В с.Щипско - табло-център.

Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и
витрини, които са частна собственост да става с разрешение на
собственника или управителя на имота.
На всички агитационни материали задължително да се отбелязва от
чие име се издава.
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. В аудио и аудио-визуалните
материали тази информация се съдържа като недвусмислено и
разбираемо послание.
ЗАБАНЯВА СЕ:

1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали,
поставени по определения от Изборния кодекс ред, до края на
изборния ден;
2. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани
с информационно-разяснителната кампания;
3. Използването на агитационни материали, които накърняват
живота и здравето на гражданите, частната, общинската и
държавната собственост и безопасността на движението;
4. Използването на агитационни материали, които накърняват
добрите нрави, честта и доброто име на участниците в
информационно-разяснителната кампания;
5. Използването на държавния и общинския транспорт за агитация;
6. Провеждането на агитация на работни места от лица на изборна
длъжност в синдикалните и работодателските организации;
7. Агитация на 25.05.2019 г.(24 часа преди изборния ден) и на
26.05.2019 г.(в изборния ден);
8. Поставянето на агитационни материали през изборния ден и до
края на гласуването в изборните помещения, както и на разстояние,
по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното
помещение;
9. Не се допуска предизборна агитация в държавните и общинските
учреждения и институции.

По решение на районната избирателна комисия кметът на
общината или кметството или кметският наместник, премахва или
изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни
материали.
В изборния ден премахването и изземването става със съдействие
на органите на Министерството на вътрешните работи.
Когато в 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
органите на Министерството на вътрешните работи по решение на
Секционните избирателни комисии.
В срок до три дни след изборния ден (26.05.2019 г.) партиите,
коалициите от партии и инициативните комитети премахват
поставените от тях агитационни материали.
Настоящата заповед да се връчи на кметове и кметски наместници
и да се обяви на интернет страницата на общината.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ /n/
Кмет на Община Вълчи дол

