
                 О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 
 
 
 
 

                     З А П О В Е Д 
  

                               № РД 22 - 587 
 

гр. Велико Търново 16.04.2014 г. 
  

 
 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  чл.183, ал.3 от Изборен кодекс, във връзка с чл. 184 от ИК и във 
връзка с Указ №54/20 март 2014 г. /обн. ДВ бр.26/21.03.14 г./ на Президента на 
Република България за насрочване на избори за членове на Европейския 
парламент от Република България, на 25 май 2014 г. 
         

      
                Н А Р Е Ж Д А М: 
 
 

 
I. Определям временни места за поставяне на агитационни материали на 

територията на гр. Велико Търново по време на предизборна кампания за избор 
на членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 25 
май 2014 г. съгласно приложение, неразделна част от настоящата заповед. 

 
II. В съответствие с разпоредбите на Изборен кодекс се забранява: 
1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по 

определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден. 
2. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии 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. 

3.Използването на агитационни материали, които застрашават живота и 
здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и 
безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите 
нрави, честта и доброто име на кандидатите 

4. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини – без 
изричното разрешение на собственика или управителя на имота. 

 
III. На основание чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в седем дневен срок след 

изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да 
премахнат поставените от тях агитационни материали. 



 ІV.Кметовете  и кметските наместници на територията на Община Велико 
Търново да обозначат местата  за поставяне на агитационни материали в 
съответствие с  ИК, в  населените места, които да бъдат оповестени чрез 
съобщение на сградата на съответното кметство. 

V. Настоящата заповед да се сведе до знанието на Секретаря на Община 
Велико Търново, Управителя на ОП Реклама,  Директора на ОД на МВР – гр. 
Велико Търново и до знанието на заинтересованите лица за сведение и 
изпълнение. 

 
VІ. Настоящата заповед да се оповести чрез средствата за масова 

информация. 
 

 Контрола по изпълнението на настоящата  заповед ще осъществявам лично. 
 
 
 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
Съгласували: 
 
Мина Илиева 
Секретар на Община Велико Търново 
 
Калина Лупова 
Директор на Дирекция „Правна” 
 
 


