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З А П О В Е Д 

Град Добрич, 2019 година 

На основание чл.44, ал.2, чл.44, ал.1 т.т. 4, 8 и 9 отЗМСМА, във връзка с чл.Г/Ь, чл.182- 186 
от Изборния кодекс и Решения №82-ЕС/07.04.2019г., 

1. Определям местата за поставяне на агитационни материали по населените места, 
съгласно Приложение №1 - неразделна част от настоящата заповед. 

2. Кметовете на кметства и кметските наместници в срок до 25.04.2019г. да обявят 
публично настоящата заповед заедно с Приложение №1 към нея на информационните табла 
по населените места. 

3. Забранявам: 
- поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, 

независимо от съгласието на наематели или концесионери; 
- поставянето на агитационни материали на автобусни спирки и електрически 

стълбове; 
- унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по 

определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден; 
- поставянето на анонимни материали, свързани с предизборната кампания; 
- използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на 

гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на 
движението; 

- използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта 
и доброто име на кандидатите. 

- предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. 
- поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни 

комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50м. от входа на 
сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването; 

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

- поставянето на предизборни агитационни материали извън времето за провеждане 
на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България - 19 март 2019 г. до началото на 
предизборната кампания - 26 април 2019 г.). Сигналите за така поставените предизборни 
агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, 
района или кметството. 

4. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини, които не 
са общинска собственост е необходимо писменото съгласие на собственика или управителя 
на имота. 

5. В срок до 7 дни след изборния ден (2 юни 2019г.) партиите, коалициите и 
инициативни комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на 
вече приключилите избори. 

Н А Р Е Ж Д А М : 

http://www.dobrichka.bg


6. По решение на РИК кметът на общината, кметството или кметският наместник, 
премахват или изземват поставените или разпространени в нарушение агитационни 
материали. При необходимост премахването или изземването става със съдействие на 
органите на МВР. 

7. В изборния ден и до края на гласуването премахването и изземването на 
агитационни материали става от СИК, ако те са поставени в изборните помещения или на 
разстояние по-малко от 50м. от входа на сградата, в която е изборното помещение. 

8. Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно 
нарушение поотделно по реда на ЗАНН. 

9.Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от 
кметовете, кметските наместници, а наказателните постановления се издават от кмета на 
общината. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, кметовете и кметските 
наместници, началника иа II РУ гр. Добрич и се обяви публично в сайта на общината. 

Организация и контрола по изпълнението възлагам на секретаря на общината. 
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с п и с ъ к 
С местата определени за поставяне на агитационни материали по населените места на 

община Добричка от партиите, коалициите и инициативни комитети, във връзка с 
произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019г. 

№ Населено 
място 

Места определени за поставяне на агитационни материали 

1. Алцек Стара пивница с адрес ул."Първа" №36в 
2. Батово Табло за обяви на селото, намира се пред кметството 
3. Бенковски Бензиностанция ул. Седемнадесета'4 №16, бивш ресторант, 

ул. „Първа" № 31, витрини на магазин ул, „Първа"№14А 
4. Божурово Табла до фурна и автоспирка на ул. „Първа", витрина на 

сладкарница и пивница 
5. Бранище Табло пред кметството 
6. Ведрина Информационните табла пред НЧ „Светлина" 
7. Воднянци Гараж и порта на ул. „Четвърта"№7, стена на масивна сграда на ул. 

„Първа"№23 и външна порта на ул.„Четвърта"№4 
8. Дончево Табло пред централна спирка по ул. „Първа" и табло на ул. „Девета" 

пред парка 
9. Енево Табло на ул. „Първа" срещу кметството 
10. Житница Информационните табла пред магазините, табло встрани от 

кметството и автоспирка-неизползваемата част 
11. Карапелит Афишка пред сградата на кметството ул,Първа №41 
12. Козлодуйци Магазин за хр. стоки, витрини на фурната и табло пред фурната 
13. Ловчанци Агитационно табло пред сградата на читалището и табло пред 

„Кафе-аператив" 
14. Ломница Задната част на магазин и витрина на магазин на ул. „Трета" №14 и 

табло зад автоспирка на ул. „Трета"№12 
15. Лясково Табла пред НЧ „Ст. Караджа- 1941 г." и пенсионерския клуб 
16. Овчарово Информационно табло срещу кметството и фасадната част на 

търговските обекти/само срещу съгласие на собствениците/. 
17. Одърци Хлебопункт в центъра на селото 
18. Паскалево Частни и фирмени сгради, след писмено съгласие на собствениците 
19. Плачи дол Метални платна пред читалище „Просвета-1940" ул. „Първа" №5, 

материали които не изискват залепване - във входа на кметството ул. 
„Първа" №3 

20. Победа Табло за нагледна агитация - до читалището, на сгради, витрини и 
др. след писмено съгласие на собствениците 

21. Подслон Врати и прозорци на сграда ул. „Пета" №18 - бивш млекопункт, 
оградна стена до магазин ул. „Първа"№24 

22. Смешница Витрините на бившия магазин ул. „Първа" №22 и кафе на ул. 
„Четвърта" №7 

23. Стефаново Табла пред фурната, клуба на пенсионера и табло в градинката до 
кладенеца на ул. „Първа" 

24. Стожер Информационно табло пред кметството ул. „Опълченска" №46А, 
търговски обект ул."Опълченска" №48 

25. Фелдф. 
Дянково 

Кино-табло в центъра на селото 

26. Царевец Табло в центъра на селото 
27. Черна Търговска сграда и сградата на „Млекопункта" 
28. Бдинци Фасадата на изгорялата кръчма и бившата галерия 
29. Богдан Информационни табла до спирката и кръчмата 



30. Владимирово Табло по ул. „Първа" пред сградата на ПК „Съединение", по витрини 
на частни магазини след писменото разрешение на собствениците 

31. Вратарите Витрините на магазина и кръчмата 
32. Врачанци Витрините на смесения магазин 
33. Ген. Колево Информационно табло до спирката 
34. Гешаново Табло на ул. „Девета"№22 
35. Дебрене Табло поставено на центъра на селото ул. „Първа" №14 
36. Добрево Фасадната част на „Магазин" и „Пивница" намиращи се в близост 

да кметството 
37. Долина Информационно табло пред кметство на ул."Първа" 
38. Драганово Информационно табло до спирка № 2 
39 Дряновец не 
40. Златия Търговски обект 
41. Камен Табло пред магазин за хр. стоки 
42. Котленци Магазин за хр. стоки на ул. „Първа"№ 26 
43. Крагулево Информационно табло до автоспирката и автоспирка 
44. Медово Срещу смесен-частен магазин на карето 
45. Методиево Стара витрина на РПК „Бъдеще", ул. „ Първа"№35 
46. Малка 

Смолница 
Информационно табло до кметството 

47. Миладиновци Магазин за хранителни стоки на ул. „Първа" №26 и информационно 
табло 

48. Ново Ботево не 
49. Одринци Таблото пред кметството 
50. Опапец Информационно табло, което се намира между втора и трета чешма 
51. Орлова 

могила 
Полк. 
Свещарово 

Прозорците на смесен магазин - Пивница 

52. 

Орлова 
могила 
Полк. 
Свещарово 

Табло на магазина и на автобусна спирка 

53. Полк. 
Иваново 

Табло до автоспирка и витрина на бивша бръснарница 

54. Полк. 
Минково 

Информационното табло на автоспирка № 1 ул. „Първа"№37а 

55. Попгригорово Информационни табла от лявата страна на кметството 
56. Приморци Информационно табло пред кметството 
57 Прилеп Информационно табло ул. „Първа" №17 
58. Пчелник Агитационно табло и сградата на М. Неделчева след писменото 

разрешение 
59. Пчелино Автобусната спирка в центъра на селото 
60. Росеново Магазин ЕТ „Глория -Димитър Жеков", магазин под кметството 
61. Самуилово Табло в центъра на селото 
62. Свобода Витрините-прозорци на магазин хр. стоки на ул. „Шеста" №17 
63. Славеево Информационно табло до спирката пред кметството 
64. Сливенци Табло до оградата на ЦДГ 
65. Соколник Табло пред кметството 
66. Ст. Караджа Информационно табло на ул."Стара планина" №20 и табло в двора 

на кметството 
67. Тянево Търговската сграда на ул. „Първа" №9 
68. Хитово Витрини на бивш магазин на ул. „Първа"№ 26 и бивш клуб на 

пенсионера ул. „Шеста" №6 




