
ОБЩИНАСУНГУРЛАРЕ
8470 Сунгурларе, ул. „ГеоргиДимитров“ Мз 10

Телефон: 05571 50-63; Факс: 05571 55-85
Е-шай: !(тетзцпдппагефаьиьд

ЗАП ВЕД
м.» . 5.9

гр. Сунгурларе ,ОЯ:.%....2021г.

ВЪВ ВРЪЗКА: С Указ На 130 на Президента на Р България за насрочване на избори за Народно
събрание на 11 юли 2021 г.публикуван в Дв,бр.39/12.05.2021г.
ОТНОСНО: Начало и ред за провеждане на предизборната кампания в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. И
НА 0СНОВАНПЕ:Чл.44 ал.2 и ал.1,т.4 и т.8 от ЗМСМА,във вр,с Решение М297 от 22.05.2021г.
наЦИК и чл. 175 от Изборния кодекс

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Предизборната кампания в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се открива от
1106. 2021 г. (30 дни преди изборния ден) до 24,00 ч. на 09.07. 2021 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 медийни услуги.

4.Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и
органите на Министерството на вътрешните работи, Събранията се организират съгласно Закона за
събранията, митингите и манифестациите, и при спазване на противоетшдемичнитемерки,
заповеди и указания за провеждане на изборния процес в условията на обявена извънредна
епидемична обстановка във връзка (: СОУШ-19, издадени от Министерството на здравеопазването.

5.„Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция
или инициативен комитет при участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г,

Наименованието И символите на партия И КОЗЛИЦИЯ, поставени ВЪРХУ ПРСДМСТИ, В КОИТО не се
съдържа ПРИЗИВ за подкрепа, не се смятат за. агитация ПО смисъла на кодекса.
6. Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и
витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота,
6.1 За гр.Сунгурларе - на таблата на площад „Св.СВКирил иМетодий“
6.2 За другите населени места на таблата до читалища,клубове на пенсионера , зали.
6.3 Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след
разрешение на собственика или управителя на имота,
7. Забранява се:

71. унищожаването н заличаването на агитационт-ш материали, поставени по, определения в
Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;

7.2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;



7.3. Използванетона аГИТЗЦИОННИ материали, КОИТО ЗЗСТРШНВВТживота И здравето на гражданите,
частната, общинската И Държавнатасобственост И безопасността на ДВШК8НИСТО;

7 .4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;

7.5.използването на атитационни материали, които накърняват честта и Доброто име на
кандидатите;
7.6. използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република
България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

7.7. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

7.8. 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;
7.9. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в
синдикалните и работодателските оргаъшзации;

7.10. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

7.11. 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;

8.3аповедта да се оповести публично-да се публикува на сайта на общината и се изпращи на
районната избирателна комисия .

9. В правомощията на районните избирателни комисии е да се произнасят по жалби за неправилно
поставени агитационни материали по време на предизборната кампщшя. По решение на районната
избирателна комисия кметът на общината, района или кметството или кметският наместник
премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение атитационни материали. При
необходимосг премахването и твземването става със съдействие на органите на Министерството на
вътрештштеработи.

10.В изборния ден премахването и изземването на такива материалможе да става и по решение на
секционните избирателни комисии.

В срок до 7 дни след изборния ден (18 юли), партиите, коалиштитеи итпшиативнитекомитети да
премахват поставените от тях атиташюнни материали по повод на вече приштючилитеизбори
При установено нарушение на разпоредбите стШ( за водене на предизборна кампания се

съставят актове и се налагат се глоби съгласно административно наказателните разпоредби наИК

Заповедта да се сведе до знанието на секретаря на общината, кметове на кметства,
кметски наместници ,н-к РУ Полиция Сунгурларе , РИК Бургас, политическите партии и
коалиции и се публикува на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Н-к РУ Полиция Сунгурларе,

КМЕТ НА ОБЩИНАСУН
Д-Р ГЕОРГИ КЕНО


