
  О Б Щ И Н А   Б А Т А К,   О Б Л А С Т   П А З А Р Д Ж И К 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 732/14.10.2021 г. 

 

 

      Във връзка с Решение № 645- ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, относно 

условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11. 2021 г., 

на основание  чл.175, чл.177, чл.182, чл.183, чл.184 от Изборния кодекс и 

чл.44 ал.2 от ЗМСМА,  

 

 

I. О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М: 

 

Следните места за поставяне на агитационни материали: 

 

На сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или 

управителя на имота. 

 

II. З А Б Р А Н Я В А М: 

 

1. Поставянето на агитационни материали по дърветата и стълбовете на 

уличното осветление; 

2. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени 

по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите; 

3. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и 

здравето на гражданите, частната, общинската и държавната 

собственост и безопасността на движението; 

4. Използването на агитационни материали, които накърняват добрите 

нрави, честта и доброто име на кандидатите; 

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

6. Провеждане 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 работодателските организации; 

8. 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; 

9. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с 

предизборната кампания; 

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. 

11. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или 

знамето на Република България и/или чужда държава, както и 

религиозни знаци или изображения; 

12. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна 

агитация; 

13. Предизборна агитация от служители на вероизповеданията, като не се 

счита за агитация извършването на религиозни обреди. 

 

На основание чл.186 ал.3 от ИК в 7 – дневен срок /до 21.11.2021г./ 

след изборния ден или при провеждане на нов избор / до 

28.11.2021г./ партиите, коалициите от партии и инициативните 

комитети премахват поставените от тях агитационни материали по 

повод на вече приключилите избори. 

 

При неизпълнение на Заповедта да се наложат санкции по реда на 

ЗАНН. 

 

Настоящата Заповед да бъде връчена на кметовете на кметства Нова 

махала и Фотиново. Същата да бъде оповестена публично, чрез 

интернет страницата на община Батак, на информационните табла в 

сградата на общината и кметствата и да се представи на РИК – 

Пазарджик и Участък „Полиция” – Батак. 

 

Заповедта влиза в сила с откриване на предизборната кампания  

съгласно чл.175 от ИК на 15 октомври 2021 г. 

 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Малина Димова – 

Секретар на Община Батак, като при необходимост съдействие да се 

осъществи от органите на МВР. 

 

КМЕТ  НА ОБЩИНА  БАТАК 

ПЕТЪР ПАУНОВ 
            /п/* 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни /Регламент /ЕС/2016/679/ 



 


