
  
     ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 
     ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

                Адрес: Момчилград, 6800, ул.„26-ти декември“ № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, е-mail: obshtina@momchilgrad.bg 
 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-19-247 / 11.06.2021 г. 

гр. Момчилград 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 183, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 184 от Изборния кодекс и Указ № 130 

от 10.05.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за 

Народно събрание на 11.07.2021 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Поставянето на материали свързани с изборите за Народно събрание на 

11.07.2021 г., да се извършва на съществуващите информационни табла за 

афиши и обяви в гр. Момчилград и на подходящи места по кметства и кметски 

наместничества, след съгласуване със съответния кмет или кметски наместник. 

2. Поставянето на транспаранти да се извърши на подходящи места, където не се 

възпрепятства безопасността на движението и не се застрашава живота и 

здравето на гражданите, след издаването на писменото разрешение от община 

Момчилград.  

3. Партиите в срок от 7 (седем) дни след изборния ден да премахнат поставените от 

тях агитационни материали. 

4. На сгради, огради и витрини, собственост на фирми и физически лица, 

агитационни материали се поставят само с изричното съгласие на собственика 

или управителя на имота. 

 

З А Б Р А Н Я В А М: 

 

1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по 

определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите. 

2. Използването на агитационни материали, които застрашват живота и здравето на 

гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на 

движението. 

3. Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави. 

4. Използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто 

име на кандидатите. 

5. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на 

Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или 

изображения. 

6. Провеждане на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, 

институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с 

повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. 

7. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. 
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8. 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. 

Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на 

Общинска администрация, на интернет страницата на общината и да се изпрати на 

Районна избирателна комисия - Кърджали за сведение. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на началника на РУ - Момчилград 

към ОДМВР - Кърджали, на кметовете и кметските наместници в община Момчилград 

за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началник отдел ТТСГС в 

община Момчилград. 

 

 

 

 

 

……..П………. 

ИЛКНУР КЯЗИМ 

Кмет на община Момчилград 

  

 

 

 

 

  

 


