
 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 346 
 

с. Георги Дамяново, 06.10.2021 г. 
 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 182, чл. 183, ал. 3, ал. 4 и ал. 

5, чл. 184, чл. 186, ал. 3 и чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс и за произвеждане на избори 

Президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

  Агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. могат да се поставят на 

територията на Община Георги Дамяново САМО на определените за целта места при спазване 

на разпоредбите на ЦИК и САМО във времето за провеждане на предизборна кампания. 

Предизборната кампания се открива на 14 октомври 2021 г. (30 дни преди изборния ден) и 

приключва в 24.00 ч. на 12 ноември 2021 г. в съответствие с приетата с Решение № 8-НС от 

13.05.2021 г. на ЦИК хронограма за изборите за Президент и вицепрезидент и за Народно 

събрание на 14 ноември 2021 година 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

  1. МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ  МАТЕРИАЛИ (плакати, 

реклами, обръщения) по време на информационно-разяснителната кампания в изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на територията на 

Община Георги Дамяново, както следва: 

 

1.1. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

1.1.1. с. Копиловци – информационното табло пред кметството; 

1.1.2. с. Главановци – информационното табло на стената на кметството на ул. „Д. 

Благоев“; 
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1.1.3. с. Меляне – таблото пред кметството; 

1.1.4. с. Говежда – информационното табло пред ресторанта на центъра; 

1.1.5. с. Дълги Дел – информационното табло до билборда на главната улица отдясно по 

посока центъра; 

1.1.6. с. Дива Слатина – информационното табло над кметството; 

1.1.7. с. Еловица –на автоспирката; 

1.1.8. с. Гаврил Геново – информационните табла на алеята (срещу гранична полиция и 

срещу сладкарницата) и на сградата на кметството до входа на бившия ресторант; 

1.1.9. с. Видлица – информационното табло до автоспирката на ул. „Първа“ срещу 

кметството; 

1.1.10. с. Чемиш – информационното табло до кметството; 

1.1.11.с. Каменна Рикса – информационното табло до автоспирката; 

1.1.12. с. Георги Дамяново – информационното табло на алеята на ул. „Първа“. 

  

За допълнителна и подробна информация, относно местоположението на 

определените места за поставяне на агитационните материали може да се обръщате към г-

н Иван Пешунов – тел. 0884 54 25 70.  

 

1.2. ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ: 

1.2.1. Сгради, огради и витрини - частна собственост, само след получаване на 

разрешение от собственика на имота и/или управителя на обекта. 

 

З А Б Р А Н Я В А М: 

1. Поставянето на предизборни агитационни материали извън времето за провеждане на 

предизборната кампания и на различни от посочените по-горе места, в т.ч. ел. стълбове, 

контейнери и кофи за ТБО, стени, прозорци и витрини на сгради, които не се ползват по 

предназначение и др; 

2. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения 

в тази заповед ред, до приключване на изборите; 

3. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната 

кампания; 

4. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на 

гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението; 

5. Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави; 
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6. Използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на 

кандидатите; 

7. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на 

Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения; 

8. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения и 

институции на територията на общината; 

9. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден; 

10. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции 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; 

 

В срок до 7 дни след приключване на изборите, партиите, коалициите и 

инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по 

повод на вече приключилите избори. 

 

Поставянето на агитационни материали в нарушение на разпоредбите на настоящата 

заповед да се счита за административно нарушение. 

Сигнали за поставени предизборни агитационни материали извън периода на 

предизборната кампания и/или извън определените места се подават до  кмета на  общината или 

на телефон 0884 54 25 70.  

Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно 

от кмета на общината и се връчва на лицето, представляващо кандидата/ите в чиято полза е 

материалът. 

В случай, че лицето, представляващо кандидата/ите в чиято полза е материалът не го 

отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от кмета на 

общината, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на 

Министерството на вътрешните работи. 

В правомощията на РИК е да се произнася по жалби за неправилно поставени 

агитационни материали по време на предизборната кампания. По решение на районната 

избирателна комисия, кметът на общината, кметът на кметството или кметският наместник на 

населеното място премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение 

агитационни материали. 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. 
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Когато през 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 на населеното място и на 

органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни 

комисии. 

Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община Георги 

Дамяново -  https://georgidamyanovo.com, както и чрез поставяне на информационните табла в 

сградата на Общинската администрация, кметствата и кметските наместничества.  

Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на упълномощените представители на 

политическите сили, свикани за провеждане на консултации за определяне на съставите на 

секционните избирателни комисии (СИК) и съставите на Подвижните секционни избирателни 

комисии (ПСИК) за провеждане на изборите за Президент и вицепрезидент и за Народно 

събрание в Община Георги Дамяново за сведение и изпълнение. 

Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на кметовете на кметства и кметските 

наместници на населените места на Община Георги Дамяново. 

Копие от заповедта да се изпрати на РИК Монтана и ПУ Георги Дамяново към РУ 

Полиция Монтана за сведение. 

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Пешунов - секретар на Община 

Георги Дамяново. 

 
         

 

НИНА ПЕТКОВА   /П/ 
Кмет на община Георги Дамяново 
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