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ЗАПОВЕД
№ З-17-132#1/23.02.2017г.

На основание чл. 44 ал. 2, чл. 44, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.181 – 186 вкл. от Изборния кодекс, чл. 472 от Изборния кодекс, Решение
№4171-НС/01.02.2017г. на ЦИК, Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на
населените места на територията на Община Попово и във връзка с откриване на предизборната
кампания на 24.02.2017 г. за избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., насрочени с Указ №
59/24.01.2017г. /ДВ. бр. 9 от 26.01.2017г./ на Президента на Република България.

І. ОПРЕДЕЛЯМ Места за поставяне на агитационни материали /плакати, обръщения, реклами
и др./ за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. както следва:
1.1. ЗА ГРАД ПОПОВО: Зона І, Зона ІІ и Зона ІІІ, както следва:
- платна разположени на бул. „България” и ул. „Драва” от сградата на Експрес банк;
- платна разположени на ул. „Мара Тасева”;
- платна разположени на ул. „Мара Тасева” и ул. „Хаджи Димитър”;
1.2. ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА:
Кметовете и кметските наместници в Община Попово да определят в своя заповед местата за
поставяне на агитационни материали във връзка с избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.
2. Агитационните табла са номерирани и се разпределят между партиите и коалициите от партии,
съгласно Приложение 1-неразделна част от настоящата заповед.
ІІ. ЗАБРАНЯВАМ:
1. Поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.
2. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.
3. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения в
Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
4. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите,
частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.
5. Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име
на кандидатите.
6. Използването на държавен и общински транспорт за агитация.
7. Провеждането на агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и
работодателските организации.
8. Предизборна агитацията на 25 март 2017г. (24 часа преди деня на избора за Народно събрание на
Република България) и на 26 март 2017г. (в деня на избора за Народно събрание от Република
България).
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9. Поставянето на агитационни материали на 26 март 2017г. (денят на избора за Народно събрание
на Република България) и до края на гласуването в изборните помещения, както и на разстояние,
по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение.
10. 3а поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и други, които не са
общинска собственост, е необходимо разрешение на собственика или управителя на имота.
ІІІ. Когато в деня на избора за Народно събрание на Република България и до края на гласуването
секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в
изборните помещения или на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е
изборното помещение, тя незабавно ги отстранява. При необходимост отстраняването на тези
агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на
органите на Министерство на вътрешните работи по решение на секционните избирателни
комисии.
ІV. В 7-дневен срок след изборния ден /03 април 2017г./, партиите и коалициите от партии да
премахнат поставените от тях агитационни материали по повод вече приключилите избори. При
неизпълнение на задължението за премахване на лицето, което представлява партията или
коалицията от партии, се налага глоба от 1000 до 5000 лв., съгласно чл. 472 от Изборния кодекс.
V. Настоящата заповед да бъде оповестена публично чрез средствата за масово осведомяване в
Община Попово, както и на информационното табло в общинската администрация. Преписи от
заповедта да бъдат връчени на:
- Районната избирателна комисия гр. Търговище;
- Общинските ръководства на политическите партии и коалициите от партии;
- началника на РУ „Полиция" гр. Попово;
- кметовете на кметства и кметските наместници;
- местните средства за масова информация;
- Звено „Охрана и контрол” в Община Попово.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Попово, на кметовете и
кметските наместници.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда и в сроковете, предвидени в АПК.

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ
Кмет на Община Попово
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Приложение №1

Регистрирани в РИК гр. Търговище партии и коалиции от партии за участие в изборите за народни представители 2017 г.

№
по
ред
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№ на
бюлетина
по
жребий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21

Наименование

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА НА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ"
ПП "ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ"
КП "НОВА РЕПУБЛИКА"
КП "КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ"
ПП "ВОЛЯ"
ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ" - БДЦ"
КП "АБВ - ДВИЖЕНИЕ 21"
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
ПП "ГЕРБ"
ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ"
КП "ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТ"
ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"
КП "ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ"
КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО"
КП "КОЙ - БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
ПП "НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ"
ПП "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ"
КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - ГЛАС НАРОДЕН"

Номера на табла
1,2,3,4,144,145,189,190
5,6,7,8,146,147,191,192
9,10,11,12,148,149,193,194
13,14,15,16,150,151,195,196
17,18,19,20,152,153,197,198
21,22,23,24,154,155,199,200
25,26,27,28,156,157,201,202
29,30,31,32,158,159,203,204
33,34,35,36,160,161,205,206
37,38,39,40,162,163,207,208
41,42,43,44,164,165,209,210
45,46,47,48,166,167,211,212
49,50,51,52,168,169,213,214
53,54,55,56,170,171,215,216
57,58,59,60,172,173,217,218
61,62,63,64,174,175,219,220
65,66,67,68,176,177,221,222
69,70,71,72,178,179,223,224
73,74,75,76,180,181,225,226
77,78,79,80,182,183,227,228

