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ОБ IцИНА  БЕЛИцА  
гр . Белица , обл .Благоевград , ул .Г .Андрейчин  15 

тел .07444 2323, email  obelica(a~abv.bg 

1~r1 
ЗАПОВЕД  
N4 РД-15-90 

~► 
	 гр . Белица , 02.03іі2021 год . 

На  основание  чл .44, ал .2 от  ЗМСМА , във  връзка  с  чл .175, чл .181, чл .182, чл .183, 
чл .184, чл .185 и  чл .186 от  Избирателния  кодекс  относно  произвеждането  на  избори  за  
народни  представители  за  Народно  събрание  на  4 април  2021 година . 

НАРЕЖДАМ : 

1.Предизборната  кампания  за  изборите  за  народни  представители  за  Народно  
събрание  насрочени  на  4 април  2021 год ., се  открива  - 00:00 часа , на  05.03.2021 год . 
и  приключва  - 24:00 часа  на  02.04.2021 год . 

2. Забранявам  поставянето  на  агитационни  и  разяснителни  материали  върху  сгради  и  
имоти  - публична  държавна  или  общинска  собственост . 

3. Забранявам  ползването  на  превозни  средства  на  общинския  транспорт  за  
предизборна  кампания . 

4. За  поставянето  на  предизборни  плакати  на  сгради , витрини  и  др ., които  не  са  
общинска  собственост , е  необходимо  писмено  съгласие  на  собственика  или  
управителя  на  имота . 

5. Кметовете  на  кметства  и  кметските  наместници  да  определят  със  своя  заповед  
местата  за  поставяне  на  предизборни  материали  на  територията  на  съответните  
населени  места  при  наличието  на  такива . 

6. Забранявам  поставянето  на  предизборни  плакати  и  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 . 
7. Партиите , коалициите  и  инициативните  комитети  в_срок  до  11 април  2021 год .  да  

премахнат  поставените  от  тях  предизборни  плакати  и  материали . 

Нарушителите  на  настоящата  заповед  да  се  санкционират  за  всяко  нарушение  
поотделно , съгласно  с  нормативната  уредба . 

При  поискване  заповедта  да  се  предостави  на  местните  ръководства  на  
политическите  партии , коалиции  и  инициативни  комитети  регистрирани  в  ЦИК -София  
за  участие  в  предизборната  кампания . Със  заповедта  да  бъдат  запознати  гражданите  на  
общината  по  подходящ  начин  /публикуване  на  интернет  страницата  на  община  Белица  и  
разлепена  на  видно  място  в  сградата  на  общината  и  т .н ./ 

Контрол  по  изпълнение  на  заповедта  възлагам  на  Началника  на  УП  - Белица  към  
РУ  - Разлог . 
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Препис  от  настоящата  заповед  да  се  връчи  на  РУ  - Разлог , на  РИК  - Благоевград , 
на  кметовете  на  кметства  и  кметските  наместници  за  сведение  и  изпълнение . 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  БЕЛИЦА  
РАДОСЛАВ  РЕВАНСКИ  

~ 

~ 


