
 

 

 ОБЩИНА  МАДЖАРОВО,  ОБЛАСТ  ХАСКОВО 
 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 56/ 16.04.2019 год. 

 

         гр.Маджарово 
 

 Във връзка с  предстоящите избори за  членове на Европейския парламент от Република 

България, насрочени на 26 май 2019 г. с Указ №53 от 19.03.2019 г. на Президента на 

Република България (обн., ДВ бр. 24/ 22.03.2019 г.), на основание   чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  

чл. 183, ал.3 и чл.184 от Изборния кодекс 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

       местата на територията на Община Маджарово за поставяне на агитационни материали по 

време на предизборната кампания в изборите за  членове на Европейския парламент на         

26 май 2019 г., както следва:  

-   на таблата за обяви в центъра на гр.Маджарово; 

-   на сгради, огради и витрини, които не са общинска собственост - с разрешение на 

собственика или управителя на имота; 

-   на други сгради - общинска собственост, със съгласието на наемателите им. 

 

     ЗАБРАНЯВАМ: 
  

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

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

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

2. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в 

Изборния кодекс ред, до края на изборния ден. 

      3. Поставянето на агитационни материали на сградата на общинската администрация, 

детската градина и училището в гр.Маджарово, кметствата. 

       4. 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 изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. 

 

На основание чл.186, ал.3 от Изборния кодекс  партиите, коалициите от партии и 

инициативните  комитети в 7 - дневен срок след изборния ден  да премахнат поставените от 

тях агитационни материали.  

          При нарушение на горепосочените задължения, се налагат административни наказания 

съгласно Изборния кодекс и Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на 

общината. 

         Препис от заповедта да се връчи  срещу  подпис  на  ръководствата на всички участващи в 

изборите политически партии и  коалиции и в  УП - Маджарово. 

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Татяна Стоянова, секретар на община 

Маджарово. 

 

         Настоящата  заповед  да се  оповести публично и да се изпрати на РИК - Хасково. 

 

 

 

 

                                                               КМЕТ НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО: /п/ 

                   инж.М.АРМУТЛИЕВ 
 

 

                                                                                              


