ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ•ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел.централа: 08141/9205, 9207;e-mail:obshtina@dvemogili.bg

ЗАПОВЕД
№ 399
гр. Две могили, 23.04.2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3, чл. 186 и чл. 472 от Изборния
кодекс и по повод Решение № 82-ЕП от 07.04.2019 г. на Централната избирателна комисия
относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

НАРЕЖДАМ:
I. ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни материали на територията на
община Две могили за провеждане предизборна кампания за изборите на членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:
1. За град Две могили - автобусните спирки в града.
2. За останалите населени места от община Две могили:
• с. Батишница - ресторант на Потребителната кооперация;
• с. Острица - обектите на Потребителна кооперация “Черни Лом” (заведение и
хранителен магазин) и автобусна спирка;
• с. Баниска - обектите на Потребителната кооперация;
• с. Могилино - хранителен магазин на Потребителната кооперация;
• с. Бъзовец - сградата на Потребителната кооперация;
• с. Чилнов - магазин хранителни стоки и ресторанта на Потребителна
кооперация;
• с. Широково - магазина на Потребителна кооперация;
• с. Кацелово - хранителни магазини на Потребителна кооперация “Орало” в
центъра, на пазара и “Божаматра”;
• с. Каран Върбовка - автобусна спирка и входа на читалището;
• с. Помен - автобусна спирка;
• с. Пепелина - табло за нагледни материали на ул. „Орлова чука” №1, с.
Пепелина.
II. Поставянето на агитационни материали за предизборната кампания се открива на
26.04.2019 г. и приключва в 24,00 ч. на 24.05.2019 г.
III. Агитационните материали се поставят на определените със заповедта места, а на
сгради, огради и витрини – само с разрешение на собственика или управителя на имота.
IV. ЗАБРАНЯВАМ:
1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по
определения ред, до края на изборния ден;
2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната
кампания;
3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на
гражданите, частната, общинската и държавна собственост и безопасността на движението;

4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и
доброто име на кандидатите;
5. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
6. провеждането на предизборна агитация в държавните и общински учреждения и
институции, държавни и общински предприятия и търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала;
7. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна
длъжност в синдикалните и работодателските организации;
8. провеждането на предизборна агитация на 25 май 2019 г. (24 часа преди изборния
ден) и на 26 май 2019 г. (в деня на изборите);
9. поставянето на агитационни материали на 26 май 2019 г. (деня на изборите) 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. поставянето на агитационни материали на дървета и стълбове.
V. По решение на Районната избирателна комисия гр. Русе да се премахват или
изземват поставените и разпространени в нарушение на настоящата заповед агитационни
материали. В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и
по решение на секционните избирателни комисии.
При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на
Министерство на вътрешните работи.
VІ. В срок до 7 дни след изборния ден (до 02 юни 2019 г.), партиите, коалициите от
партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по
повод на вече приключилите избори.
VІІ. Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мариета Петрова – секретар
на община Две могили, кметовете на кметства и кметски наместници в Община Две могили.
Копие от заповедта да се връчи на началника на РУ гр. Две могили за сведение,
секретаря на общината и кметовете на кметства и кметските наместници на съответните
населени места за изпълнение и контрол.
Препис от заповедта да се изпрати на Районната избирателна комисия гр. Русе.
Заповедта да се доведе до знанието на местните представители на кандидатите, партиите,
коалиции от партии и инициативни комитети, да се обяви на таблото за обявления в Центъра
за услуги и информация на гражданите и да се публикува в интернет страницата на Община
Две могили.

/п/
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на община Две могили

Изготвил:
Мариета Петрова – секретар на Община Две могили

