О Б Щ И Н А Е Л ХО В О
гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;
e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org

ЗАПОВЕД
№ РД-803
гр.Елхово, 11.09. 2015 г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.183 ал.3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №2095МИ/10.09.2015 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в
изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.,
НАРЕЖДАМ:
1.Кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да
поставят агитационни материали, свързани с предстоящите на 25.10.2015 г. местни избори
на следните места в гр.Елхово:
а/ на пресечката на ул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Черно море”–временно табло
б/ в градинката пред МБАЛ /болницата/-временно табло
в/ зелена площ на ул.”Трети март”/пресечка с ул.”Бял град”/-временно табло
2.На сгради, огради и витрини могат да бъдат поставяни агитационни материали само
след разрешение на собственика или управителя на имота.
3.Поставянето на атитационни материали върху терени публична общинска
собственост се извършва съгласно изискванията на Наредба №8 на Общински съвет –Елхово
за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения,
елементи на градското обзавеждане
и рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на територията на община Елхово.
4.Забранявам поставянето на агитационни материали на автобусните спирки, сградипублична държавна или общинска собственост, независимо от съгласието на наематели или
ползватели.
5.Кметовете и кметските наместници да определят със своя заповед местата за
поставяне на агитационни материали на територията на населените места и в срок до
18.09.2015 г. да представят копие в общинска администрация-Елхово за изпращане в ОИК.
Заповедите да се оповестят публично в населеното място.
6.На основание чл.186 ал.3 от Изборния кодекс и т.25 от Решение № 2095МИ/10.09.2015 г. на ЦИК, партиите, коалициите и инициативните комитети в срок до 7 дни
след изборния ден, а когато се провежда втори тур-в срок до 7 дни от датата на провеждането
му, да премахнат поставените от тях агитационни материали на територията на общината.
Копие от заповедта да се изпрати на Общинската избирателна комисия /ОИК/,
РУ”Полиция”, кметовете и кметските наместници, да се обяви на информационното табло
пред ЦУИГ и сайта на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината, кметовете и
кметските наместници.
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