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З А П О В Е Д

№ РД-12-.$Ч~

гр. Нова Загора, 26.01.2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.183, ал.З от ИК, във връзка с 
произвеждането на частичен избор за кмет на с. Любенец на 18.02.2018 г., и Решение 
№4959-МИ/12.01.2018 г., №2095-МИ/10.09.2015 г., изменено и допълнено с Решение 
№3416-МИ/23.08.2016 г. на ЦИК

1. Определям:
1.1. Място за поставяне на агитационни материали в с. Любенец, община Нова 
Загора, на регистрираните в ОИК партии, коалиции от партии и инициативни 
комитети, регистрирали кандидат за частичния избор на кмет на с. Любенец на 18
февруари 2018 г., както следва:

Таблата на площада пред кметство с. Любенец /разположени в източния му
край/.

На всеки агитационен материал задължително да се отбелязва от чие име 
се издава, в съответствие с чл. 183, ал. 1 от ИК.
1.2. Поставянето на агитационните материали да се извършва при спазване на 
следните изисквания:
- агитационните материали се поставят на определените за това места, след 
внесен по сметка на Община Нова Загора депозит в размер на 200 лв., от 
регистрираните в ОИК участници в частичния избор за кмет на 18 февруари 2018 г. 
Внесеният депозит се възстановява след изпълнението от съответната партия, 
коалиция от партии или инициативен комитет на задължението по чл. 186, ал. 3 от 
ИК, а именно: в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях 
агитационни материали. В случай, че поставилите предизборни агитационни 
материали не изпълнят задължението си да ги премахнат до седем дни след 
датата на произвеждане на изборите, депозитите не се възстановяват, а се 
използват за заплащане на работите, необходими за премахване на 
агитационните материали от общината.
- поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др., се 
извършва с разрешение на собственика или управителя на имота.

2. Обявявам:
1. Предизборната кампания в частичния избор за кмет на с. Любенец се открива 
на 29 януари 2018 г. и приключва в 24:00 ч. на 16 февруари 2018 г.
2. Предизборната кампания се води на български език
3. Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и 
застъпниците, имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и 
писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медиини 
услуги.
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4. Кандидатите за кмет на с. Любенец имат право на еднакъв достъп до 
източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната 
кампания.
5. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят 
организаторите и органите на МВР. Събранията се организират съгласно Закона 
за събранията, митингите и манифестациите.

3. Забранявам:
3.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по 
определения в изборния кодекс ред, до приключване на изборите
3.2. поставянето и лепенето на агитационни материали на сгради общинска 
собственост, по дърветата и стълбовете за уличното осветление, ел. табла и 
кошове за смет
3.3. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с 
предизборната кампания
3.4. използването на агитационни материали, които застрашават живота и 
здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и 
безопасността на движението
3.5. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, 
честта и доброто име на кандидатите
3.6. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация
3.7. използването в агитационните материали на герба или знамето на Република 
България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения
3.8. провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските 
учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски 
дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала
3.9. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на 
изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации
3.10. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден
3.11. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и 
инициативни комитети 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
3.12. в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във 
вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

Нарушителите на настоящата заповед се санкционират за всяко едно 
нарушение съгласно административно-наказателните разпоредби на Изборния 
кодекс.

Заповедта да се оповести чрез средствата за масово осведомяване. Копие 
от заповедта да се връчи на:
- Председателя на ОИК -  Нова Загора
- Началника на РУ - Нова Загора
- ВрИД кмет на с. Любенец, община Нова Загора

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на ВрИД секретар на
Община Нова Загора.
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