
З А П О В Е Д 

 

 

З А П О В Е Д 

№  РД-06-790. 

Димитровград, 01.06.2021 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 1313/29.05.2014г. на ОбС 

Димитровград, чл. 20 от Наредба 2 за опазване на обществения ред, чл. 183 от 

Изборния кодекс, Указ № 130/10.05.2021г.. на Президента на Република България, за 

определяне на 11.07.2021г. за дата за произвеждане на избори за Народно събрание  

НАРЕЖДАМ: 

Преди поставянето на агитационните материали, партиите, коалициите и 

инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, внасят депозит в размер 

на 1000 лева на касата в ЦАО – Димитровград или по сметка на Община Димитровград 

- № BG 91 BPBI 7926 3365 3635 01, банков код: BPBIBGSF,  Пощенска банка 

Димитровград.   

 

ОПРЕДЕЛЯМ : 

1. Следните места за поставяне на агитационни материали на територията на 

общината и населени места както следва: 

гр. ДИМИТРОВГРАД: 

Информационни указатели: 

- До офиса на „А1”,  бул. „Г.С.Раковски” ; 

- До църквата; 

- До бл. № 5 на бул. „Д. Благоев”; 

- До кино „Химик”; 

- Срещу автоспирка пред централна поща; 

- Северно от комплекс „Пайнер”. 

 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

- с. Бодрово – търговски обекти 

- с. Брод – читалището   

- с. Бряст - табло на автобусната спирка и табло пред читалището  

- с. Великан – табло до кметството 

- с. Воден - читалището 

- с. Върбица – ресторанта   

- с. Г. Асеново – табло в центъра, читалището  

- с. Горски извор – търговските обекти 

- с. Длъгнево – търговските обекти  

           - с. Добрич – табла пред кметството, училището 

  - с. Д. Белево – търговските обекти  

           - с. Здравец – търговските обекти    

           - с. Злато поле - търговските обекти 

- с. Каснаково – търговските обекти 

- с. Крепост – търговските обекти 

- с. Крум – магазин на РПК    
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     - гр. Меричлери – таблата на центъра  

           - с. Радиево – табла в центъра 

           - с. Райново – търговските обекти   

           - с. Светлина – търговските  обекти  

           - с. Сталево – табла пред кметството  

           - с. Скобелево –  читалището 

           - с. Странско – търговските обекти 

           - с. Черногорово – информационни указатели до автобусните спирки в центъра 

           - с. Ябълково – таблата в центъра  

- с. М.Асеново – табло в центъра 

 

2. Забранява се  използването на държавния и общинския транспорт за 

предизборна агитация; 

3. Забранява се поставянето на агитационни материали по трафопостове, 

ел.стълбове и други ел.съоръжения. 

4. Забранява се използването на агитационни материали, които 

застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и 

държавната собственост и безопасността на движението, както и материали 

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

5. Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни 

материали, поставени по определения в Изборния Кодекс ред до края на 

изборния ден. 

6. 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. 

7. За поставяне на транспаранти местата да се съгласуват в дирекция 

“ОССДСОМП” в общинска администрация. 

8. Партиите и коалициите от партии в срок от 7 /седем/ дни след изборния 

ден премахват поставените от тях материали. В случай, че почистването се 

извърши в рамките на законоустановения срок, депозитът се възстановява. 

Когато организаторите не почистят определените за агитация места в 

определения срок, депозитът не се възстановява.   

9. При нарушение на горепосочените задължения, се налагат 

административни наказания съгласно Изборния кодекс и Наредбата за опазване 

на обществения ред. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова - 

директор на дирекция ОССДСОМП. 

  

 

ИВО ДИМОВ 

Кмет на община Димитровград 

 

 


