ОБЩИНА РАДНЕВО - ОБЛАСТ

СТАРАЗАГОРА

ЗАПОВЕД

№
Гр. Раднево

На основание чл. 182, 183, 184, 185 и 186 от Изборния кодекс,
Решение № 722-НС от 15.08.2014г. и във връзка с провеждането на
Избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014
година
НАРЕЖДАМ:
I. Агитационни материали на политическите партии, коалиции,
инициативни комитети и кандидати се поставят на следните места:
1. В град Раднево
1.1. Информационно табло срещу магазин „Монита"
1.2.Информационно табло срещу Пощенска банка
1 .ЗИнформационно табло пред жилищен блок на ул."Митьо
Станев"№3
1.4Информационно табло пред магазина на М 1е1 -ул."Заводска" №1
1.5. Рекламно тяло на Гр. площад „Коста Рашев"
1.6.Рекламно тяло до бл. 15 на ул."Г.Димитров"
1.7.Табло на спирката до Автогара
1.8.Табло на спирка до Църковен храм „Св.Иван Рилски"
1.9.Табло на спирка до магазин „Аскент"
1.10.Табло на спирка до магазин „Бетикс"
1.11.Табло на спирка до бл. 33 на ул. „Г.Димитров"
1.12.Табло на спирка пред бл.30 на ул. „Г.Димитров"
2.На други места: сгради, огради и витрини - с разрешение на
собственика или управителя на имота.
3.Кметовете на кметства и кметските наместници да определят
местата за поставяне на агитационните материали в населените места на
Общината.

II. Предизборната кампания в Изборите за народни представители на
5 октомври 2014г. се открива на 05.09.2014г. и приключва в 24 часа на 3
октомври 2014г.
Предизборната кампания се води на български език.
III. ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Поставянето на предизборни материали извън предизборната
кампания.
2.Унищожаването и заличаването на агитационни материали,
поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
3 .Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с
предизборната кампания.
4.Използван ето на агитационни материали, които застрашават живота
и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост
и безопасността на движението, както и материали, които накърняват
добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
5.Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна
агитация.
6.Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински
учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в
търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско
участие в капитала.
7.Провеждане на предизборна агитация на работните места от лица на
изборна длъжност в синдикалните и работодателски организации.
8.Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния
ден.
9.Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и
инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, помалко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение,
през изборния ден и до края на гласуването.
10. В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза
или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен
комитет, или кандидат.
IV.Политическите партии и коалиции, и инициативните комитети в 7
дневен срок от изборния ден да премахнат поставените от тях материали.
За
неизпълнение
на
Заповедта,
нарушителите
ще
бъдат
санкционирани на основание чл. 472(1) и чл.473 от Изборния кодекс.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на общинските
структури на политическите партии, кметовете и кметските наместници,
както и да се публикува на интернет страницата на Общината.

Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на
Общината.
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Д-Р ЮЛИАН ИЛЧЕВ
Кмет на община Раднево
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