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______________________________________________________________________________________ 
ЗАПОВЕД 

№    682    /12.10.2021 г. 
 
                          На основание чл. 44, ал.1, т. 8  и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление  и местната администрация, Раздел ІІ-Предизборна агитация от Глава 
ХІІ на Изборния кодекс и решение № 645-ПВР/НС от 29.09.2021 г.на ЦИК 

ЗАПОВЯДВАМ: 
ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други 
агитационни материали за насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за президент 
и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно 
събрание както следва:               

- за гр.Средец - определените за агитационни материали места – Рекламни пана 
- пред Спортна зала, срещу сградата на  ОП „ОБЧ“, пред Бюрото по труда, 
градинката до Автогара Средец, до бл. 18 ул. „Преображенска“, Билборд в кв. 
14 УПИ I за компл. застр. 

- за селата – определените места от кметовете и кметски наместници                           
Забранявам използването на общински транспорт за агитация, както и на 

имоти общинска собственост, независимо от съгласието на концесионери или 
наематели. Не допускам предизборна агитация в общинските учреждения и 
институции. 

Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции 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 сгради, огради и витрини, собственост на фирми и лична  собственост, 
агитационни материали се поставят само с изричното съгласие на собственика или 
управителя на имота. 

Забранявам, до приключване на изборния ден, унищожаването и заличаването 
на агитационни материали, поставени в съответствие с Изборния кодекс и тази Заповед. 
Задължавам, всички политически сили /политически партии, коалиции от партии и 
инициативни комитети/ на основание чл.186, ал. 3 от ИК в 7- дневен срок след 
изборния ден следва да премахнат поставените от тях агитационни материали (21 
ноември 2021 г.) или при провеждане на нов избор (до 28 ноември 2021 г.).  

При неизпълнение на задълженията по чл.186, ал.3 и чл. 185 от ИК ще се налагат 
санкции, съгласно съответно чл. 472 и чл.473 от ИК. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на звено ”Общински ред и 
сигурност”, кметовете и кметските наместници. 

Препис от заповедта да се връчи на секретаря на Община Средец и на РИК 
Бургас. 

Заповедта да бъде оповестена публично и сведена до знанието на ръководството 
на звено ”Общински ред и сигурност”. 
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