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ЗАПОВЕД 

№ 158 / 30.04.2019г. 

гр.Неделино 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.183, ал.3, във връзка с чл.184 от Изборния кодекс,  и чл.14, ал.2 от 

Наредба №1 за опазване на обществения ред, във връзка с произвеждането на избори за 

членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019г. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

І. временни места за поставяне на агитационни материали, на територията на гр.Неделино, 

от политически партии и коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за 

участие в изборите, по време на предизборна кампания за членове на Европейския 

парламент от РБългария, насрочени за 26 май 2019г., както следва: 

1. оградната стена на СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” / зад паркинга към  

ул. ,,Напредък”/. 

2. оградната стена срещу магазина на Илия Вълчев /кв.Горно Неделино/. 

3. подпорната стена под трафопоста на ул. ,,Напредък”. 

4. в кметствата на община Неделино, на определените от кметовете и кметските 

наместници места. 

5. агитационни  материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след 

разрешение на собственика или управителя на имота. 

 

ІІ. В съостветствие с разпоредбите на Изборния кодекс се забранява: 

1. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на 

гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на 

движението, както и материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на 

участниците в информационно-разяснителата кампания. 

2. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по 

определения ред до края на деня на изборите. 

3. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с информационно-

разяснителата кампания. 

4. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини – без 

изричното разрешение на собственика или управителя на имота. 

5. Забранявам поставянето на агитационни материали по дървета. 
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6. Забранявам поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и 

инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 

50метра до входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края 

на гласуването. 

7. Забранявам агитацията на 25 май /24 часа преди деня за провеждане на изборите/ и 

на 26 май 2019г. / в деня на провеждане на изборите/. 

ІІІ. 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. 

 

При нарушение на горепосочените задължения се налагат административни наказания, 

съгласно Изборния кодекс. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Жанет Асенова Бабачева – 

секретар на Община Неделино. 

Настоящата заповед да бъде обявена публично на подходящи за целта места на интернет 

страницата на община Неделино с адрес www.nedelino.bg . В кметствата на общината 

заповедта да бъде поставена на подходящи, видни места. 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 


