
О Б Щ И Н А  А Р Д И Н О
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

З А П О В Е Д
№ 475

гр. Ардино, 10.06.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.183, ал.З, ал.4, ал.5 и чл.184, 
ал. 1 от Изборния кодекс,

ЗАПОВЯДВАМ:

I. Определям местата за поставяне на агитационни материали за 
предизборната кампания на политическите партии и коалииции и 
инициативни комитети /плакати, транспаранти, афиши, реклами, обръщения, 
надписи и позиви/, свързани с провеждане на изборите за избиране на 
народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание на 
Република България на 11 юли 2021 г., както следва:

1.3а град Ардино -  таблата пред читалище “Родопска искра” и 
тотопункта.

2.3а кметствата на територията на Общината -  табла до обществени 
сгради в центъра на населеното място, без училища, сгради на кметства и 
религиозни сгради /джамии, църкви, параклиси, месчити и др./.

3.Сгради, витрини и огради -  частна собственост, с разрешение на 
собственика или управителя на имота.

4.3а поставяне на билбордове, транспаранти и платна с агитационни 
материали на други места извън определените в т.1, т.2 и т.З от тази заповед 
е необходимо съгласуване с отдел “Архитектура, благоустрояване и 
общинска собственост” при общинска администрация .

П.Забранявам поставянето на агитационни материали 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.

Ш.Забранявам използването на държавния и общинския транспорт за 
предизборна агитация.

1У.Забранявам използването на агитационни материали, които 
застрашават живота и здравето на гражданите, неприкосновеността на 
частната, общинската и държавната собственост, безопасността на 
движението и материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто 
име на кандидатите.



У.Забранявам унищожаването и заличаването на агитационни 
материали, поставени по установения ред до края на предизборната 
кампания.

Партиите, коалициите и нициативните комитети да заплатят в касата 
на общината гаранционна такса за почистване на залепените агитационни 
материали в размер на 500 (петстотин) лева. След почистване на 
агитационните материали в срока по чл.186, ал.З от Изборния кодекс 
гаранционната такса се възстановява в еднаседмичен срок.

Настоящата ми Заповед да се обяви на информационното табло на 
общинската администрация на ул. „Бели брези”, №31, на Интернет 
страницата на общината и да се изпрати на Районна избирателна комисия - 
Кърджали.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РПУ 
-  Ардино и Заместник кмета на общината Наско Кичуков.

Препис от Заповедта да се връчи на представителите на партиите, 
коалициите и нициативните комитети за сведение и изпълнение.

инж. ИЗЕТ ШАБ
Кмет на община АрОи

Република България, област Кърджали 
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
тел. +3651 4238; факс +3651 4568


