
ОБЩИНА              СИТОВО 
ул. “Трети март”72          тел.: 086/88-22-13 
7583 Ситово          e-mail: sitovo@mail.bg 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 316 
с. Ситово / 24.08.2022 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 183, ал. 3 от Изборния 

кодекс, Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в Община Ситово и във 

връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Община Ситово предоставя безплатно съществуващите рекламни табла  и определя 

следните места за поставяне на агитационни материали, на които задължително да е 

отбелязана от чие име се издава: 

• За с. Ситово – табла, разположени в централната част срещу сградата на Общината; 

• За с. Босна – табла по ул. „Първа”; 

• За с. Гарван – табла по ул. „Първа”, ул. „Втора”, ул. „Трета” и „Четвърта” ; 

• За с. Добротица – табла по ул. „Добруджа”; 

• За с. Ирник – табла по ул. „Първа” и ул. „Четвърта”; 

• За с. Искра –  табла по ул. „Образцова” ; 

• За с. Н. Попина – табла по ул. „Първа”; 

• За с. Любен –  табла по ул. „Първа”; 

• За с. Попина –  табла по ул. „Първи  май”;   

• За с. Поляна – табла по ул. „Първа”; 

• За с. Слатина – табла в централната част на селото; 

 

2. Забранявам поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, 

независимо от съгласието на наемателите, с изключение на обектите по смисъла на чл.14 

ал.4 от ЗОС. 

3. Забранявам използването на превозни средства собственост на Общината за агитация. 

4. Забранявам поставянето на агитационни материали на партии и коалиции  в 

изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в 

която е изборното помещение, в изборния ден и до края на гласуването.  

5. Забранявам поставянето на агитационни материали на дървета и стълбове. 

6. Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени 

по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден. 

7. При окачването, агитационните матирали да бъдат сигурно монтирани и да не 

представляват риск за граждани и транспортни средства. Поставянето на агитационни тела 

да не представлява пречка за безопасността на движението, както и на материали, които 

накърняват добрите нрави. 

  



8. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в 

настоящата заповед, ще се считат за нарушение. Нарушителите да се санкционират, 

съгласно Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в Община Ситово и 

действащото законодателство в Република България.  

9. Агитационни материали могат да бъдат поставяни на стени, сгради, огради и други, 

само с разрешение на съответните собственици или управители. 

10. В срок до 7 дни след приключване на изборите и обявяване на резултатите, партиите 

и коалициите участващи в изборите, разлепили агитационни материали да почистят таблата 

си. На непочистилите ще бъдат налагани глоби. 

 

Копие от Заповедта да се връчи срещу подпис на местните ръководства на 

политическите партии и коалиции, кметовете и кметските наместници от Община-Ситово.  

 

Населението на Общината да бъде запознато с реда и начина на поставяне на 

агитационните материали. 

 

Изпълнението на заповедта възлагам на служителите от Полицейски участък - Ситово 

и Севджан Адем – заместник кмет на общината. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Андриан Андреев – Секретар на 

Общината. 

       

 

 

 

 

 

 

         

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО: (П) 

 /СЕЗГИН  АЛИИБРЯМ/ 

                                                                                                                        

 


