
                       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 - 1966 
 

                                          гр. Велико Търново 23.09.2015 г. 
  

 
 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 183, ал. 3  във връзка с  чл.175 от Изборния кодекс 

         
 
                  Н А Р Е Ж Д А М 

 

 I. ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали в гр. Велико Търново 
от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната 
кампания на изборите за общински съветници, за кметове и за националния референдум на 25 
октомври 2015 г. съгласно приложен Списък – неразделна част от настоящата заповед. 

Агитационни материали върху сгради, огради и витрини се поставят само след 
разрешение на собственика или управителя на имота. 

Местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места в 
Община Велико Търново се определят със заповед на кмета или кметския наместник. 

 
II. ЗАБРАНЯВАМ: 
1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения  

в кодекса ред, до края на изборния ден;  
2. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на 

гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
 3. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и 
доброто име на кандидатите;  

4. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация; 
5. провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения, 

институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто 
държавно или общинско участие в капитала;  

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

7. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;  
8. 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.  

 
III. По решение на общинската избирателна комисия Кметът на Община Велико Търново 

премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При 
необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на 
Министерството на вътрешните работи.  

В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по 
решение на секционните избирателни комисии. 



IV. В 7 –дневен срок след изборния ден партиите, коалициите и инициативните 
комитети са длъжни да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече 
приключилите избори. 

 V. При неизпълнение на задължението по т. IV от настоящата заповед на лицето, което 
представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват 
коалицията от партии, се налага административна санкция – глоба в размер от 1000лв. до 
5000лв. съгласно чл.472, ал. 1 от  Изборния кодекс. 

За други нарушения на настоящата заповед се прилагат съответните санкционни 
разпоредби на Изборния кодекс. 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на Общинска избирателна комисия, РУП – 
Велико Търново и на регистрираните партии, коалиции  и инициативни комитети. 
 

Заповедта да бъде публикувана на официалната интернет страница на Община Велико 
Търново и да се обяви на населението чрез средствата за масово осведомяване. 
 
 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Мина Илиева – Секретар на 
Община Велико Търново. 
 
 
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
СНЕЖАНА  ДАНЕВА – ИВАНОВА  
 Заместник - кмет „Икономическо развитие” 
/Съгласно Заповед РД 22-1939/17.09.2015 г.  
на Кмета на Община Велико Търново/ 
 
 
 
Съгласувал: 
 
Мина Илиева 
Секретар на Община Велико Търново 
 
 
 
Изготвили: 
 
Олга Петърчева 
Началник отдел „Правно осигуряване” 
 
 
Диана Петрова 
Главен юрисконсулт в отдел „ПО” 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСЪК НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЕЧАТНА РЕКЛАМА 

1. ул. „ Н. Габровски” - табло на оградата на Окръжна болница 

2. ул. „Н. Габровски” - табло на спирка Качица посока автогара Запад 

3. ул. „Н. Габровски” - табло на спирка Качица посока център 
4. ул. „ Н. Габровски” - оградата на окръжна болницата откъм ул. „Краков” 

5. ул. „Ст. Стамболов” - табла върху зида до Централна спирка - 5 бр. 

6. ул. „Ст. Стамболов” - табла върху зида източно от Старата поща - 7 бр. 

7. ул. „М. Кефалов” - табло върху зида срещу Хуманитарна гимназия 

8. ул. „Ст. Дечев” - табло върху стена 

9. ул. „Читалищна” №3 - табло върху зид 

10. ул. „Т. Търновски” - табло до автобусната спирка  

11. бул. „България” - табло пред бившия Пионерски дом 

12. кв. „Чолаковци” - табло до автобусна спирка посока център 

13. кв. „Чолаковци” - табло до автобусна спирка посока Дълга лъка 

14. КВ. „Бузлуджа” - табло до спирката на Старческия дом 

15. ул. „Климент Охридски” - табло срещу църква „Св. 40 мъченици“ 

16. Старо ВНВУ- табло срещу Областна администрация 

17. ул. „Полтава“ №11 - върху подпорната стена  

18. кв. „Бузлуджа“ - Източната страна на училището  

19. ул. „Стоян Коледаров” - върху подпорната стена 
 


