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ЗАПОВЕД 

№ РД-15-649 / 06.10.2021г. 

гр. Първомай 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183-186 от 
Изборния кодекс и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за провеждане на 
предизборна кампания на територията на Община Първомай, във връзка с произвеждане на 
избори за президент и вицепрезидент на републиката и/или в изборите за народни 
представители на 14 ноември 2021г. 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1.  Местата за поставяне на агитационни материали на територията на община 

Първомай по време на провеждане на предизборната кампания, във връзка с насрочените на 

14 ноември 2021г., избори за президент и вицепрезидент на републиката и/или в изборите за 

народни представители, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед. 

2.  За поставяне на агитационни материали на сгради, огради и витрини, е 

необходимо разрешение на собственика или управителя на имота. 

ЗАБРАНЯВАМ: 

1.  Извън времето за провеждането на предизборна кампания (от датата на 

насрочване на изборите до началото на предизборната кампания) поставянето на предизборни 

агитационни материали по общинската пътна мрежа. 

2.  Поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, 

различни от посочените в Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед, 

независимо от съгласието на наематели или концесионери.  

3.  Поставянето на агитационни материали на автобусните спирки и 

електрическите стълбове, както и използването на държавния и общински транспорт за 

предизборна агитация. 

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

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

движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на 

кандидатите. 

5.  Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по 

определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.  

6.  Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и 

инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по -малко от 50 метра 
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от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на 

гласуването. 

 

7. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в 

Приложение № 1, ще се счита за нарушение и същите ще бъдат премахвани, а 

нарушителите - санкционирани. 

НАРЕЖДАМ: 

1. В седемдневен срок след изборния ден партиите, коалициите от партии  и 
инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали.  

За допуснатите нарушения се налагат санкции по реда на Изборния кодекс и 
Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.  

Настоящата заповед да се обяви на населението на община Първомай и участниците в 
изборите, чрез поставяне на информационното табло в Центъра за информация и услуги на 
гражданите в сградата на ОбА Първомай и на сайта на общината , а копия от нея да се 
предоставят на кметовете и кметските наместници по населени места, РУ на МВР - 
Първомай, служителите „Контрол по опазването на околната среда” към община Първомай.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ана Николова - Секретар на община 
Първомай. 

 

 
 
 
 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 
Кмет на община Първомай 
 
 
 
 
 

 


