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З А П О В Е Д 
№ РД – 25 - 1007/13.10.2021г. 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4, т. 8 и 9 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, в 

изпълнение на Решение № 645-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК относно условията за 

провеждане на предизборна кампания и във връзка с изборите за Президент и Вицепрезидент 

на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и при евентуален 

втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г. 
 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

1. Местата за поставяне на обявления, афиши и агитационни материали от политически 

партии, коалиции и инициативни комитети за участие в за Президент и Вицепрезидент 

на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на територията на 

общината както следва:  

а) за гр. Ракитово - информационните табла в ляво от Тото пункта; 

б) за гр. Костандово – информационните табла срещу читалище „Просвета - 1919”  

в) за с. Дорково - информационните табла пред чешмата в с. Дорково 

2. Поставянето на преместваеми съоръжения (шатри, павилиони, маси и др.) за 

предизборна агитация се извършва след разрешение и схема за поставяне издадени от гл. 

архитект за населените места: гр. Ракитово – централна градска част, за гр. Костандово – 

пл. Европа, за с. Дорково – ул. „Цепина” № 57-61. Одобряването на конкретните места 

да става по реда на постъпване на заявленията от политическите сили, като една 

политическа партия или коалиция от партии има право на не повече от едно място за 

поставяне на преместваеми съоръжения в отделните населени места на общината. 

3. Забранявам поставянето на агитационни материали на сгради и огради – публична и 

общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите/собствениците, както 

и поставянето на такива върху живи дървета. 

4. За поставяне на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети 

на сгради, огради и витрини частна собственост е необходимо разрешение на 

собственика или управителя на имота. 

5. Поставянето на агитационните материали се разрешава от 15.10.2021г. 

6. Партиите, коалициите и инициативните комитети се задължават да премахнат 

поставените от тях агитационни материали до седем дни след изборния ден. 

7. Агитационните материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс, по решение на 

РИК – Пазарджик се премахват или изземват от служители на Община Ракитово, при 

необходимост със съдействие на органите на МВР. 

8. Изземването и премахването на агитационни материали и съобщения да се извършва от 

старши експерт „Екология и опазване на околната среда” и гл.експерт „ОП, др. с 

общ.участие, категоризация на з-я и защита на потребителите” и техническия сътрудник 

към ОМП. 

9. Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно нарушение 

поотделно по реда на ЗАНН. 
 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на общинските ръководства на партии и 

коалиции от партии, кметовете на кметства, длъжностните лица ангажирани с изпълнението и 

средствата за масово осведомяване. 

 Контрола по изпълнението възлагам на Секретаря на Общината. 

Костадин Холянов: /п/ 
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