
             ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО – КМЕТСТВО  С. РУСАЛЯ 
 

 
З А П О В Е Д 

 
№ 1 

с. Русаля  26.02.2021 г. 
 
 

На основание Заповед № РД 22-412 от 25.02.2021 г. на Кмета на 
Община Велико Търново , чл. 44 ал. 2 от Закона на местното 
самоуправление и местната администрация,  чл. 183, ал.3 във връзка с 
чл.175 от Изборния кодекс и Решение № 2064 - НС от 16.02.2021 г. на ЦИК 
относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в 
изборите за народни представители за Народно събрание на Република 
България на 04 април 2021 г. 
                                Н А Р Е Ж Д А М: 
 

І. ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни материали   на 
територията на село Русаля, Община В.Търново  от кандидатите, партиите, 
коалициите и инициативните комитети по време на предизборната 
кампания на  изборите за народни представители за Народно събрание  на 
Република България на 04 април 2021 г.  на следните места : 

1. Клуб на пенсионера и инвалида в центъра на село Русаля  - 
единствено.  
           Агитационни материали върху сгради, огради и витрини се поставят 
само след разрешение от собственика.          
          
  ІІ. ЗАБРАНЯВАМ : 
 

1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени 
по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите. 

2. Използването на агитационни материали , които застрашават живота 
или здравето на гражданите, частната, общинската и държавната 
собственост, безопасността на движението. 

3. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински 
учреждения и институции .  

4.  Използването на агитационни материали , които накърняват добрите     
нрави , честа и доброто име на кандидатите 

5.  Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/ или 
знамето на Република България и / или на чужда държава, както и 
религиозни знаци или изображения 

6.  Използването на държавния и общински транспорт за предизборна 
агитация. 

7.  Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на 
изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации. 

8.  Предизборната агитация 24 часа преди датата на изборите и в деня на 
изборите  



9.  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 
изборната секция. 

           
 

ІІІ. По решение на Районната избирателна комисия кметството 
премахва или изземва агитационните материали, поставени или 
разпространени в нарушение на Изборния кодекс. При необходимост 
премахването и изземването става със съдействието на органите на МВР, 
както и и по решение на секционните избирателни комисии. 
 

ІV. В седем дневен срок след изборния ден партиите, коалициите   и 
инициативни комитети са длъжни  да премахнат поставените от тях 
агитационни материали по повод на вече приключилите избори.                                                                                                                   
           Нарушителите на настоящата заповед се санкционират по реда на 
Изборния кодекс. 
           Настоящата заповед да се сведе до знанието на Районна избирателна 
комисия –В.Търново, РУП- В. Търново , Община Велико Търново и да се сведе 
до знанието на  населението  за сведение и изпълнение . 
 

Контролът ще осъществявам лично. 
   
 
 
 
 
 
 
САШКО НАЧЕВ 
К М Е ТСКИ НАМЕСТНИК    
НА  СЕЛО РУСАЛЯ  
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