ЗАПОВЕД
№ 222
гр.Кърджали, 22.02.2017 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.183, ал.3 от Изборния кодекс,
Указ №59/24.01.2017 г. на Президента на Република България за насрочване
на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

З А П О В Я Д В А М:
І. Определям местата за поставяне на агитационни материали на
предизборната кампания на политическите партии, коалиции от партии и
инициативни комитети на територията на община Кърджали, както следва:
1. Колонада пред входа на читалище „Обединение”;
2. Четири броя стени на оградата на училище „П.К.Яворов”;
3. Подпорните стени на ул.”Климент Охридски” срещу сградата на
ОКС;
4. Ж.к.”Възрожденци” – източната фасада на Пощенски клон 6609 до
бл.20;
5. Ж.к. „Възрожденци” – подпорната стена по бул. „Христо Ботев”, в
участъка от спирката под бл.15 до ул.”Петър Берон”;
6. Кв. „Веселчани” – подпорната стена на спирката до кръстовището на
бул.”Беломорски” с ул.”Осми март”;
7. Подпорната стена по ул.”Първи май” в участъка от спирката срещу
завод „Орфей” до ул.”Мургаш”;
8. Кв.”Гледка” – оградата на Пощенския клон;
9. Таблата за обяви, афиши и съобщения, намиращи се на:
- градинката пред тото-пункта на пазара;
- градската градина;
- до бл.”Спартак”;
- в градината пред ресторант „Москва”;
- на бул.”Сан Стефано” пред лекарския блок;
- на бул.”Беломорски” до бл.”Младост”;
- ул.”Металург” до бл.”Вихрен” и трафопоста срещу него;
- пред ДКТ „Димитър Димов”;
- ул.”Мара Михайлова” – до Културния дом;
- бул. „България” – до бившата сграда на ОНС;

- ул. „Металург” – срещу старата сграда на СМК;
- ул. „Металург” – срещу ЦДГ „Чайка”;
- ул. „Първи май” – срещу Пощенски клон на бул.”Беломорски”;
- ул. „Осми март” – спирката пред бензиностанция „Лукойл”
- ж.к. „Възрожденци” – пред бл.21;
ІІ. За поставяне на агитационните материали на други места, извън
определените в заповедта е необходимо съгласуване с главния архитект на
общината.
ІІІ. Кметовете на кметства и кметските наместници определят местата
за поставяне на агитационните материали на територията на кметството, без
училищата, сградите на кметствата и кметските наместничества.
ІV. Забранявам унищожаването и заличаването на агитационните
материали, поставени на тези места по установения ред до края на изборния
ден.
V. Таблата да бъдат приведени във вид годен за ползване, както и
почистени след изборите от партиите, коалициите от партии и инициативните
комитети, които са използвали определените места за агитационни
материали.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на Районната избирателна
комисия, представителите на партиите, коалициите от партии, инициативните
комитети, кметовете на кметства и кметските наместници.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ
„Полиция” – Кърджали и началник отдел „Транспорт, рекламна дейност и
общинска контрола” в община Кърджали.
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: __________П________
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