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ЗАПОВЕД  
, 

№ 	(; ( 	/  0~ 0✓  2022 г. 

На  основание  на  чл.44, ал.2 от  ЗМСМА  , чл. 177, чл. 182, чл. 183, ал. 
3, 4 и  5, чл. 184, ал. 1 и  чл. 185, ал. 1 от  Изборния  кодекс, Решение  №  1322-НС  
от  23.08.2022 г. на  L і IK, Указ  №  213/01.08.2021 г. на  Президента  на  
Република  България, обн. ц13 бр.б1/02.08.2022г. 	за  определяне  на  
02.10.2022г. за  дата  на  произвеждане  на  избори  за  народни  представители  
за  Народно  събрание  

НАРЕЖДАМ : 

1. Поставянето  на  агитационни  материали  на  територията  на  община  
Кочериново  за  изборите  за  народни  представители  на  02.10.2022 г. да  се  
осъществява  на  следните  места: 

- Автобусните  спирки  във  всички  населени  места  на  територията  на  
общината. 

2. Агитационните  материали  се  поставят  на  сгради, огради  и  витрини  
само  след  разрешение  от  собственика  или  управителя  на  имота. 

3. В  срок  до  седем  дни  след  изборния  ден  партиите, коалициите  от  
партии  и  инициативните  комитети  да  премахнат  поставените  от  тях  
агитационни  материали. 

ЗАБРАНЯВАМ : 

1 .Поставянето  на  агитационни  материали  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 . 

2.Поставянето  на  агитационни  материали  на  сгради  общинска  
собственост, независимо  от  съгласието  на  наемателите . 

3. Поставянето  на  предизборни  агитационни  материали  извън  
предизборната  кампания. 

4. Използването  на  агитационни  материали, които  застрашават  живота  
и  здравето  на  гражданите, частната, общинската  и  държавната  собственост  и  
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безопасността  на  движението, както  и  на  материали, които  накърняват  
добрите  нрави, честта  и  доброто  име  на  кандидатите. В  агитационните  
материали  се  забранява  използването  на  герба  или  знамето  на  Република  
България  или  на  чужда  държава, както  и  религиозни  знаци  или  изображения. 

5. Използването  на  държавния  и  общинския  транспорт  за  предизборна  
агитация. 

б. Унищожаването  и  заличаването  на  агитацйонни  материали, 
поставени  по  определения  в  кодекса  ред, до  края  на  изборния  ден. 

7. Публикуването  и  излъчването  на  анонимни  материали, свързани  с  
предизборната  кампания. 

8. Провеждането  на  предизборна  агитация  в  държавните  и  общинските  
учреждения, институции, държавни  и  общински  предприятия  и  в  rьрговски  
дружества  с  повече  от  50 на  сто  държавно  или  общинско  участие  в  капитала. 

9. Провеждането  на  предизборна  агитация  на  работните  места  от  лица  
на  изборна  длъжност  в  синдикалните  и  работодателските  организации. 

10. Предизборната  агитация  24 часа  преди  изборния  и  в  изборния  ден. 
11. Извършването  на  предизборна  агитация  от  служители  на  

вероизповеданията. Не  са  предизборна  агитация  извършването  на  религиозни  
обреди. 

Поставянето  на  агитационни  материали  на  места  извън  определените  с  
насоящата  заповед  ще  бъде  санкционирано, съгласно  законовите  разпоредби. 

Контролът  по  изпълнението  на  заповедта  възлагам  на  РУ  Рила. 

Настоящата  заповед  да  се  сведе  до  знанието  на  РИК  Кюстендил  и  всички  
заинтересовани  лица, както  и  да  бъде  обявена  на  интернет  страницата  на  
общината  и  на  информационното  табло  в  сградата  на  общинска  
администрация  Кочериново. 

НЧ/ 5екз. 


