ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД
№ 1516 / 07.06.2021г.
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,
решение № 97-НС/22.05.2021 г. на ЦИК и като взех предвид предоставената ми
информация от директори на дирекции ЦАУ, кметове на кметства и кметски
наместници за актуалните позиции за разполагане на агитационни материали

З А П О В Я Д В А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други
агитационни материали за насрочените на 11.07.2021 г. избори за Народно събрание,
както следва:

- за гр. Бургас, дирекция „ЦАУ Приморие”:
рекламна колона на ул. „Хр. Ботев” – ул. „Фердинандова”;
оградата по бул. „Ив. Вазов” към бул. „Мария Луиза” – ламаринена
ограда към хотел „Вега”;
табла на ул. „Сливница” м/у ул. „П. Евтимий” и „Шейново”;
табло на ул. Цар Петър /в градинката на Старата поща/.
- за кв. „Крайморие”:
информационно табло до административна сграда на Община Бургас в
квартала.
- за гр. Бургас, дирекция „ЦАУ Освобождение”:
информационни табла до спирка срещу УМБАЛ;
информационни табла до бл. 15 и бл.23;
- за кв. „Лозово“:
информационно табло в парка на центъра на квартала.
- за кв. Банево:
две информационни табла на площад „Св. Троица”.
- за кв. Ветрен:
информационно табло на ул. „Българка“ до административната сграда на
Община Бургас.
- за гр. Бургас, дирекция „ЦАУ Възраждане”:
информационно табло в парка на кв. „Победа”;

информационно табло западно от бл. 435, ж.к. „Меден рудник”/срещу
църквата/;
информационно табло западно от бл. 440, ж.к. „Меден рудник”/срещу СУ
”Константин Петканов”/;
рекламна колона до СУ „Петко Росен“.
- за гр. Бургас, дирекция „ЦАУ Долно Езерово”:
дървено табло в паркова градина пред читалище „Просвета“;
информационни табла на ул. „Захари Зограф” № 82 срещу
административната сграда на „ЦАУ „Долно Езерово”.
- за гр. Бургас, дирекция „ЦАУ Зора”:
информационно табло до бл. 77, ж.к. „Лазур“.
- за гр. Бургас, дирекция „ЦАУ Изгрев”:
информационни табла до спортна зала „Бойчо Брънзов” в ж.к. „Зорница”;
информационно табло на спирка УМБАЛ;
информационно табло зад УМБАЛ;
информационно табло през магазин „Велека”;
информационно табло срещу Терминал „Изгрев“;
информационно табло в парк „Изгрев”.
- за кв. Рудник:
информационно табло на ул. „Й.Николова” № 11-13;
информационно табло на ул. „Ж. Карамфилова” № 30 /до сградата на ПК
„Наркооп”/.
- за кв. Черно море:
информационно табло на площада;
- за гр. Българово:
информационни табла на ул. „Девети септември”, „Първи май”, „Места“,
„В. Пеева“, „Г. Димитров“;
информационни табла на площада.
- за с. Братово:
табло до кметството.
- за с. Брястовец:
ограда на читалището и на комплекса от жилищни сгради в центъра на
селото по ул. „Първа”.
- за с. Драганово:
на табло на площада пред магазин на Наркооп.
- за с. Изворище:
информационно табло пред пенсионерския клуб.
- за с. Миролюбово:
табло до кметството.
- за с. Равнец:
информационно табло в парка пред кметството.
- за с. Маринка:
информационно табло пред старото кметство;
две информационни табла на ул. „М. Герджиков”;
едно информационно табло на ул. „Оборище”.
- за с. Твърдица:
информационно табло пред кметството.
- за с. Димчево:
две информационни табла в центъра на селото.

- за с. Извор:
информационно табло до кметството.
2. Забранявам на основание чл. 182 от ИК 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 , институции и предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто
общинско участие в капитала.
3. 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.
4. 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.
5. Забранявам, до приключване на изборния ден, унищожаването
и
заличаването на агитационни материали, поставени в съответствие с Изборния кодекс
и тази заповед.
6. Забранява се 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.
7. 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 да премахнат поставените от тях агитационни материали.
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.
Заповедта да бъде оповестена публично и сведена до знанието на директора на
дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, директорите на
„Центровете за административни услуги“, кметовете и кметските наместници.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция
„Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, директорите на „Центровете за
административни услуги“, кметовете и кметските наместници.
Копие от заповедта да се връчи на Районна избирателна комисия-Бургас,
Областна администрация Бургас и директора на ОД на МВР – Бургас.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /п./
Кмет на Община Бургас

