
          

    ОБЩИНА ВАРНА 
 

    КМЕТ 
            
 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 0481 

        гр. Варна, 24.02.2021 година 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния 

кодекс, Решение № 2064-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия и 

като взех предвид предоставените ми от кметовете на райони и кметства при община 

Варна актуални списъци на местата за разполагане на агитационни материали във 

връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание 

на 04 април 2021 г., 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Определям места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни 

материали по райони и кметства, както следва: 

 

РАЙОН „ОДЕСОС“ 

Информационни тела за разлепване на съобщения 

1. Кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Пирин“ 

2. Кръстовището на бул. „Вл. Варненчик“ и ул. „Дрин“ 

3. Кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Осми Приморски полк“ 

4. Кръстовището на бул. „Княз Борис I“ и бул. „Сливница“, до Икономическа 

гимназия „Г.С.Раковски“  

5. Кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и бул. „Вл. Варненчик“, до изхода на 

Централен подлез от страната на Катедралата – 2 бр. 

6. Кръстовището на ул. „Дрин“ и ул. „Д-р Пискюлиев“ 

7. Пред ЖП-гара Варна 

8. Бул. „Приморски“, срещу ул. „Михаил Колони“ 

9. Кръстовището на бул. „Княз Борис I“ и бул. „Цар Освободител“ 

10. Кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и ул. „Антим I“ 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ“ 

Цилиндрични тела 

1. Бул. „Осми Приморски полк“, спирка „Явор“, посока център  

2. Бул. „Княз Борис I“, спирка „Делфинариум“, посока център  

3. Бул. „Княз Борис I“, спирка „Акациите“, посока „Златни пясъци“ 



4. Бул. „Княз Борис I“, спирка пред хотел „Димят“, посока център 

5. Бул. „Васил Левски“, спирката на базар „Левски“  

6. Ул. „Мир“, спирка „Мир“  

7. Ул. „Студентска“, спирка „Студентска“, срещу Техническия университет  

8. Ул. „Студентска“, спирка „Петър Райчев“ 

9. Ул. „Евлоги Георгиев“, спирка Икономически университет  

10. Ул. „Евлоги Георгиев“, спирката на обръщача на автобусите 

11. Ул. „Железни врата“, след кръстовището с ул. „Дубровник“ 

12. Кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Осми Приморски полк“ 

13. Кръстовището на бул. „Осми Приморски полк“ и бул. „Чаталджа“ 

14. Кръстовището на бул. „Ген. Колев“ и бул. „Чаталджа“ 

15. Бул. „Осми Приморски полк“, спирката пред НАП 

16. Кв. „Виница“, спирка „Чешмата“  

Табла 

1. Кв. „Виница“, спирка „Центъра“ 

 

РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

1.   ж.к. „Възраждане“, III м.р., източно от бл. 57 – метално табло  

2.   Бул. „Сливница“, пред Мебелна палата – метално табло 

3.   Ул. „Вяра“, спирка „Централна автобаза“, посока център – цилиндрично тяло 

4.   Бул. „Сливница“, спирка „Младост“ – цилиндрично тяло 

5.   Бул. „Вл. Варненчик“, южно от бл. 10, до Информационен център, район 

„Младост“ - цилиндрично тяло 

6.   Ул. „Вярност“, източно от бл. 25 – метални табла 

7.   Пред заведение „Възрожденски кът“ – цилиндрично тяло 

8.   Бул. „Вл. Варненчик“, спирка „Автогара“ – цилиндрично тяло 

9.   Бул. „Хр. Смирненски“, спирка „ПКИ“ – цилиндрично тяло 

 

РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“ 

1.   Бул. „Света Елена“, спирка „Капитан Петко Войвода“ - цилиндрично тяло 

2.   Бул. „Света Елена“, под бл.18 – подпорна стена 

3.   Бул. „Трети март“, тревна площ, срещу бл. 4 – метално табло 

4.   Бул. „Трети март“ – подлез под парка (ограждащ парапет) 

5.   Бул. „Константин и Фружин“, тревна площ пред читалището – метално табло 

6.   Бул. „Константин и Фружин“, от страната на  бл. 407 - метална конструкция 

7.   До бл. 213, II-ри м.р. (Кайсиева градина) - метална конструкция  

 

РАЙОН „АСПАРУХОВО“ 

1. Ул. „Народни будители“, до административната сграда на район „Аспарухово“ – 

цилиндрично тяло 

2. Ул. „Кап. I ранг Г. Купов“, кв. „Галата“, до ОУ „Капитан Петко Войвода“ –      

цилиндрично тяло 



3. Ул. „Кап. I ранг Г. Купов“, кв. „Галата“, централна автобусна спирка – табло за 

обяви и съобщения  

4. Център на кв. „Аспарухово“, до НЧ „Просвета 1927“ – цилиндрично тяло 

5. Ул. „Народни будители“, централна автобусна спирка – табло за обяви и 

съобщения 

 

КМЕТСТВО „КАМЕНАР“ 

1.   Ул. „Цар Симеон І“ №27 - информационно табло  

 

КМЕТСТВО „КАЗАШКО“ 

1.   Ул. „Казашка“, център – афишарник 

 

КМЕТСТВО „ТОПОЛИ“ 

1.  Ул. „Доктор Липов“,  център – афишарник 

 

КМЕТСТВО „КОНСТАНТИНОВО“ 

1.  Ул. „Христо Ботев“ №31 - афишарник  

 

КМЕТСТВО „ЗВЕЗДИЦА“ 

1.   Ул. „Феникс“ № 9 – информационно табло 

2.   Ул. „Феникс“ № 52 – информационно табло 

3.   Ул. „Сатурн“ №15 – информационно табло 

 

II. Съгласно чл. 182, ал. 3, чл. 183, ал. 4 и ал. 5 и чл. 184, ал. 1 от Изборния 

кодекс се забранява: 

         1. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация. 

         2. 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. В агитационните материали се забранява 

използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, 

както и религиозни знаци или изображения. 

3. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по 

определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите. 

 4. Поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на 

разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която и изборното 

помещение, през изборния ден и до края на гласуването. 

ІІІ. Съгласно чл. 186, ал.3 от Изборния кодекс партиите, коалициите и 

инициативните комитети следва да премахнат поставените от тях агитационни 

материали в 7-дневен срок след изборния ден.  

  



Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Заместник–кмета на Община 

Варна - Тодор Иванов. 

Заповедта да се обяви публично, като се публикува на интернет страниците на 

Община Варна, районите и кметствата и се постави на видно място в 

административните им сгради. 

Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра - за Секретаря 

на Община Варна и деловодството. 

Копие от заповедта да се връчи на Районна избирателна комисия – Варна, 

директора на ОД на МВР-Варна, Общинска полиция. 

Копие от заповедта да се изпрати по служебната електронна поща на 

заместник-кметoвете, кметовете на райони и кметства, Председателя на Общинския 

съвет, директорите на дирекции ПНО, УСКОР и ИАО.  

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПНО: КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА: 

__________(П)_______________ 

 

_________(П)__________ 

(РАЛИЦА СЛАВОВА-ГЕОРГИЕВА) 

      

        (ИВАН ПОРТНИХ) 

 

 

 

 

  
 

  

  

  

   

   

 


