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З А П О В Е Д 
№ РД – 25 - 936/02.09.2022г. 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4, т. 8 и 9 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, в 

изпълнение на Решение № 1322 -НС от 23.08.2022г. на ЦИК относно условията за провеждане 

на предизборна кампания и във връзка с Указ № 213 от 02.08.2022г. на Президента на 

Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г. 
 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

1. Местата за поставяне на обявления, афиши и агитационни материали от политически 

партии, коалиции и инициативни комитети за участие в частичен избор за кмет на 

община Ракитово на 03 юли 2022 г. на територията на общината както следва:  

1.1 за гр. Ракитово - информационните табла в ляво от Тото пункта; 

1.2 за гр. Костандово – информационните табла срещу читалище „Просвета - 1919”; 

1.3 за с. Дорково - информационните табла пред чешмата в с. Дорково; 

1.4 на таблата с отстояние по-малко от 50 метра от входовете на сградите, в които се 

намират изборни помещения, поставените агитационни материали ще бъдат 

премахнати в деня преди изборния ден. 

2. Поставянето на преместваеми съоръжения (шатри, павилиони, маси и др.) за 

предизборна агитация се извършва след разрешение и схема за поставяне издадени от гл. 

архитект на база подадено заявление, за населените места: гр. Ракитово, гр. Костандово, 

с. Дорково. Одобряването на конкретните места да става по реда на постъпване на 

заявленията от политическите сили. 

3. Разполагането на транспаранти и билбордове на територията на община Ракитово, става 

след издаване на разрешение от гл. архитект на база подадено заявление (придружено 

със схема за вида и размера на съоръжението) и заплатена такса, съгласно действащите 

наредби на Общински съвет - Ракитово. 

4. Поставянето на агитационните материали се разрешава от 02 септември 2022 г. до 

24.00 часа на 30 септември 2022г. 
5. Забранява се: 

5.1 поставянето на агитационни материали на места, сгради и огради – публична и 

общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите; 

5.2 унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по 
определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите; 

5.3 използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на 
гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на 
движението; 

5.4 публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната 
кампания; 

5.5 използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави; 

5.6 използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име 
на кандидатите; 

5.7 използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на 
Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или 
изображения; 

5.8 провеждането 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; 
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5.9 провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна 
длъжност в синдикалните и работодателските организации; 

5.10 предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден; 

5.11 предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация 
извършването на религиозни обреди; 

5.12 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. 

6. Партиите, коалициите и инициативните комитети се задължават да премахнат 

поставените от тях агитационни материали до седем дни след изборния ден. 

7. Агитационните материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс, по решение на 

РИК – Пазарджик се премахват или изземват от служители на Община Ракитово, при 

необходимост със съдействие на органите на МВР. 

8. Изземването и премахването на агитационни материали и съобщения се извършва под 

контрола на старши експерт „Екология и опазване на околната среда” и гл.експерт „ОП, 

др. с общ.участие, категоризация на з-я и защита на потребителите” и младши експерт 

ЗН и ОМП. 

9. Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно нарушение 

поотделно по реда на ЗАНН. 
 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК - Пазарджик, Районно 

управление при ОД на МВР – Велинград, представителите на партии, коалиции от партии 

и инициативни комитети, регистрирани за участие в избора, кметовете на кметства, 

длъжностните лица ангажирани с изпълнението и да се обяви публично на интернет 

страницата на общината. 

Контрола по изпълнението възлагам на Секретаря на Общината. 

 

Кмет на Община Ракитово: 

Георги Холянов /п*/ 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

/Регламент /ЕС/2016/679/. 

 


