ОПРЕДЕЛЕНИ СА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАГЛЕДНИ
АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ
петък, 08 октомври 2021

Със Заповед на Кмета на Община Плевен № РД-10-1335/07.10.2021 г. са определени местата за
поставяне на нагледни агитационни материали от кандидатите, партиите и коалициите и
инициативните комитети по време на предизборната кампания на изборите за президент и
вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Материалите могат
да се поставят от 14.10.2021 г., гласи Заповедта.
В Плевен това са 37 афишни колони на следните места:
-спирка на градски транспорт „Китайска стена”, пред бл. 12 в жк „Мара Денчева”;
-ул. „Сан Стефано” № 25 (пред административна сграда на ВиК ЕООД);
-ул. „Сан Стефано” № 29 (до мебелен магазин „Виденов”);
-ул. „Сан Стефано” № 47 ( пред басейн „Папурите”);
-ул. „Сан Стефано” № 7 (пред църква „Света Троица”);
-ул. „Сан Стефано” № 1 ( пред ДКЦ ІІ ЕООД);

page 1 / 3

-пл. „Възраждане” № 2 (пред сградата на Община Плевен);
-пл. „Възраждане” № 7 (пред читалище „Съгласие”);
-ул. „В. Левски” № 191 (пред търговски комплекс „Сплендид”);
-пл. „Свободата” № 25 (пред централен МОЛ Плевен);
-Градска градина – изхода срещу Регионалния исторически музей;
-Градска градина (пред Центъра за работа с деца);
-ул. „Дойран” № 162 (до мебелна къща „Орион);
-ул. „Д. Константинов” № 21 (пред ПГ по облекло и текстил „Хр. Бояджиев”);
-ул. „Д. Константинов” № 25 (пред Съдебната палата);
-ул. „Д. Константинов” № 27 (пред административната сграда „Генимекс”);
-ул. „Д. Константинов” № 28 (на тролейбусна спирка „Община Плевен”);
-пл. „Свободата” № 1 (до централния тото пункт);
-пл. „Свободата” № 18;
-ул. „В. Левски” № 150;
-пл. „Стефан Стамболов” № 15 (Дом на книгата);
-бул. „Данаил Попов” № 18 (до тролейбусна спирка „Дом на книгата”);
-бул. „Данаил Попов” № 10 (магазин за цветя);
-кръстовище на бул. „Данаил Попов” и ул. „Гренадирска”;
-ул. „Асен Халачев” № 9 (тролейбусна спирка „Битова техника”);
-пл. „Иван Миндиликов” № 20;
-ул. „Дойран” (до Спортно-информационния център);
-ул. „Ал. Стамболийски” № 14 (Лозаро-винарски институт);
-ул. „Х. Димитър” (сладкарница „Космос”);
-ул. „Петко Каравелов” № 3 (пред ОУ „Й. Йовков”);
-бул. „Христо Ботев” (градинка пред паметника на Христо Ботев);
-кръстовище на бул. „Христо Ботев” и ул. „Св. Кл. Охридски” (Медицински университет);
-ул. „Г. Кочев” (под сградата на УМБАЛ „Георги Странски”);
-жк „Сторгозия” (под бившия пазар „Тибор”);
-жк „Сторгозия” (афишна колонка срещу бл. 61);
-жк „Сторгозия” (до спирката ПГ по Лозарство и винарство);
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-жк „Дружба” (до бл. 133).
Освен колоните на разположение за поставяне на нагледни агитационни материали в Плевен ще са
и пет преместваеми информационни табла. Те ще бъдат разположени на следните места:
-пл. „Възраждане” – алеята между Центъра за работа с деца и Военния клуб;
-пл. „Стефан Стамболов” – зелената площ пред централния вход на ДКТ „Иван Радоев”;
-ул. „Цар Самуил” № 138 (до магазин „Лайф”, ІХ квартал);
-жк „Сторгозия” (пред магазин „Т-маркет”);
-жк „Дружба” (пазар на І спирка на градски транспорт).
За с. Ласкар ще се ползват информационните табла до автобусната спирка на ул. „Христо Ботев”
(до сградата на кметството); за с. Къртожабене - информационните табла в центъра на селото на ул.
„Георги Димитров”; за с. Тодорово – пл. „Възраждане” (стената до кафе „Чернелка”); за с. Къшин- ул.
„Ю. А. Гагарин” №16А (фоайе на пощата) и афишно табло до автобусната спирка ; за с. Тученицаинформационните табла на ул. „Георги Бенковски”; за с. Горталово - информационно табло на ул.
„Бинка Парашкевова” № 17; за с. Ралево- търговските маси на ул. „Христо Ботев” № 4.
Кметовете на кметства в Община Плевен трябва със своя заповед да определят местата за поставяне
на агитационни материали на територията на съответните кметства.
Заповедта съдържа регламент за поставянето на агитационни материали и за тяхното премахване след
края на изборния процес.
Пълният текст на Заповедта е публикуван на интернет страницата на Община Плевен:
https://www.pleven.bg/bg/zapovedi-na-kmeta/zapoved-agitatsionni-materiali
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