
 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО с. РАЙКОВЦИ 

 
 

З     А     П     О     В     Е     Д 
                                                               

№ 2 
с. Райковци, 16.09.2019 год. 

 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 183, ал. 3,  във връзка с чл.175 от  Изборния кодекс и 
Решение № 194 - МИ от 27.08.2019 год. на ЦИК относно реда и условията за 
провеждане на предизборна агитация в изборите за общински съветници и 
кметове  на 27 октомври 2019 год. 

 
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М : 

         
    І. Определям местата за поставяне на агитационни материали в село Райковци 
от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на 
предизборната кампания на изборите за общински съветници и кметове, 
насрочени за 27.10.2019 г., както следва: 
 1. Лявата остъклена фасадна част на кооперативния магазин. 
 2. Фасадната стена на бившето старо училище. 
   ІІ. Забранявам: 
 1. Поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на 
разстояние по-малко от 50 м. от входа на изборното помещение, по стените и 
оградите на частни имоти без съгласието на собствениците им, а така също и 
унищожаването или заличаването  им до приключване на изборния ден. 
  2. Използването на агитационни материали застрашаващи живота или здравето 
на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността 
на движението. 
  3. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. 
  4. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по 
определения в Изборния кодекс ред, до приключването на изборите. 
  5. Използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто 
име на кандидатите. 
  6. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/ или знамето на 
Република  България или на чужда държава, както и религиозни знаци и 
изображения. 
  7. Провеждане на предизборна агитация в държавни и общински учреждения. 
  8. Предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за 
агитация извършването на религиозни обреди. 
  9. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с изборната 
кампания. 
    Нарушителите на настоящата Заповед се санкционират по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания, а контрола по спазването и се 
осъществява от кметския наместник на с. Райковци. 
 
ПЕТЬО КОЕВ 
Кметски наместник с. Райковци 


