ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

З А ПО В Е Д
№ 1116
17.09.2011г., гр. Вълчедръм
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК), във
връзка с чл. 128 от ИК и Решение № 37-ПВР/МИ от 28.07.2011г. на Централната
избирателна комисия (ЦИК), относно определяне на местата за поставяне на агитационни
материали за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република
България, насрочени на 23.10.2011г. с Решение на НС от 15.06.2011г. (обн., ДВ, бр. 46 от
17.06.2011г.), и изборите за общински съветници и за кметове на общини и кметства,
насрочени на 23.10.2011г. с Указ № 46 от 20.06.2011г. на Президента на Република
България (обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011г.),
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Предизборната кампания се открива на 22.09.2011г.
ІІ. Агитационни материали да се поставят на сгради, огради и витрини само след
разрешение на собственика или управителя на имота.
ІІІ. Забранявам:
1. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
2. 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, определено с моя Заповед №
1033/01.09.2011г., през изборния ден и до края на гласуването;
3. поставянето на агитационни материали в сградите на общинската и кметски
администрации и учебните заведения.
ІV. В срок до три дни след изборния ден, а когато на територията на общината се
провежда втори тур - в срок до три дни от датата на произвеждането му, партиите,
коалициите от партии и инициативните комитети да премахнат поставените от тях
агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
V. За място за поставяне на агитационните материали в гр. Вълчедръм определям
сградата, която е общинска собственост, на ул. „България” № 14.
VІ. Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед
местата за поставяне на агитационните материали в съответното населено място.
VІІ. Заповедта по т. V да се оповести публично и да се изпрати на Общинската
избирателна комисия в община Вълчедръм.
VІІІ. Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на
информационното табло на партера в сградата на общинската администрация и на
интернет страницата на Община Вълчедръм, а копие от нея да се предостави на
Общинската избирателна комисия в община Вълчедръм и кметовете на кметства и
кметски наместничества.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Камелия Савова – Секретар на
община.
ИВАН БАРЗИН (п)
Кмет на Община Вълчедръм

