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З А П О В Е Д 

 

                               №З-22-577/31.08.2022г. 

 

 

             Във връзка с  произвеждане на избори за Народно събрание на 02 

октомври 2022г., насрочени с насрочени с Указ № 213 от 01 август 2022г. на 

Президента на Република България, обн. ДВ, бр.61 от 02.08.2022г. и на 

основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.175 и чл.181 - 186 от Изборния кодекс, т.67 и 

т.114 от Хронограма за изборите за Народни представители на 2 октомври 

2022г., приета с Решение №1201-НС от 2 август 2022г. на ЦИК и Решение 

№1322-НС от 23 август 2022 г. на ЦИК относно условията и реда за 

провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители 

на  2 октомври 2022г. 

 

                                                                                                                                                         

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

І. Предизборната кампания в  изборите за Народни представители на  2 

октомври 2022г. да се открие в 00:00ч. на 02 септември 2022г. /30 дни преди 

изборния ден/  и да приключи в 24.00ч. на 30 септември 2022г.  

 

ІІ. Да не се допуска предизборна кампания 24 часа преди изборния ден и в 

деня на изборите за  народни представители на  2 октомври 2022г. 

 

ІІІ. Предизборната кампания да се води на български език. 

 

ІV. Предизборните събрания са публични, като за реда при провеждането им 

отговарят организаторите им и органите на Министерство на вътрешните 

работи /МВР/. Събранията се организират по реда на  Закона за събранията, 

митингите и манифестациите. 

 

V. За свикване на събрание на открито организаторите най-малко 48 часа 

преди началото му писмено уведомяват Кмета на Община Попово, като 

посочват: организатор, цел, място и време на събранието. 
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VІ. ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни материали /плакати, 

обръщения, реклами и  др. /за периода на предизборната  кампания, както 

следва: 

 

 

ЗА ГРАД ПОПОВО: 

 

           - платна разположени на  ул. „България” и ул. „Драва”  /сградата на 

бившата „Експрес банк”/, с номера от 1 до 84; 

 

           - платна разположени на  ул. „Мара Тасева” ” с номера от 210 до 237. 

 

 

ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: 

 

           Кметовете и кметските наместници в Община Попово да определят със 

своя  заповед местата за поставяне на агитационни материали във връзка с 

изборите за  народни представители на  2 октомври 2022г. 

 

Агитационните табла се разпределят, съгласно Приложение №1 към 

настоящата заповед /за гр. Попово/. Редът за поставяне на агитационни 

материали се определя от поредните номера на партиите, коалициите от 

партии и инициативните комитети в бюлетините изтеглени чрез жребий от 

ЦИК и регистрацията им в РИК Търговище. 

 

Регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети могат да си 

преотстъпват определените им места за поставяне на агитационни материали, 

само след декларирано изрично писмено съгласие. 

 

   VІІ. 3а поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и 

други, които не са общинска собственост, е необходимо разрешение на 

собственика или управителя на имота.  

 

   VІІІ. ЗАБРАНЯВАМ: 

 

1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени 

по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите.  

2. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с 

предизборната кампания; 

3. Използването на агитационни материали  преди откриване на 

предизборната  кампания. 

4. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и 

здравето на гражданите, частната, общинската и държавната 

собственост и безопасността на движението, както и материали, които 

накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.  



 

3 

 

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

знамето на Република България и/или чужда държава, както и 

религиозни знаци или изображения. 

6. Провеждането 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. Провеждането на агитация на работните места от лица на изборна 

длъжност в синдикалните и работодателските организации. 

8. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна 

агитация.  

9. Предизборна агитацията 24 часа преди изборния ден и в изборния ден; 

10. Предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита 

за агитация извършването на религиозни обреди. 

11. Използването на религиозните храмове и прилежащите им територии 

за предизборна агитация. 

12. 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. 

13. В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или 

във вреда на една или друга партия или коалиция или кандидат. 

 

  

ІХ. В срок  до  7 дни  след  изборния  ден партиите, коалициите и 

инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни 

материали по повод на вече приключилите избори, по реда на чл.186, ал.3 от 

Изборен кодекс. 

 

 

Х. При неизпълнение на задълженията по т. ІХ от настоящата заповед на 

лицето, което представлява партията,  коалицията или инициативния комитет 

се налага глоба, съгласно чл. 472, ал.1 от Изборния кодекс. За други 

нарушения на настоящата заповед се прилагат съответните административно-

наказателни  разпоредби на Изборния кодекс. 

 

 

ХI. Настоящата  заповед  да  се  обяви  публично на населението на общината 

 по подходящ начин, както и да се постави на информационното табло в 

сградата на общинска администрация  и  на интернет страницата на Община 

Попово,  а копия    от   нея   да   се предоставят  на кметове на кметства, 

Началника на Районно управление гр.Попово  и на Районна избирателна 

комисия Търговище, за сведение. 
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ХII. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на 

Община Попово. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда и в сроковете, 

предвидени в АПК. 

 

 
  

За Кмет на Община Попово 

Зам.-кмет Трифон Петров Трифонов, 

Съгл. заповед за заместване №З-22-575/30.08.2022г.  

 

 

 

 



Приложение №1

№ 

по 

ред

№ на 

бюлетина 

по жребии

Наименование Номера на  табла

1 1 ПП  „Движение за права и свободи“ 1,2,3,210

2 2 ПП „Български съюз за директна демокрация“ (БСДД) 4,5,6,211

3 3 БНО 7,8,9,212

4 4 ПП „Национално движение единство“ 10,11,12,213

5 5 ПП ВМРО-Българско национално движение 13,14,15,214

6 6 КП „Справедлива България“ 16,17,18,215

7 7 ПП „Пряка демокрация“ 19,20,21,216

8 8 НФСБ 22,23,24,217

9 9 КП „Продължаваме промяната“ 25,26,27,218

10 10 ПП МИР 28,29,30,219

11 11 ПП „Консервативно обединение на десницата – КОД“ 31,32,33,220

12 12 ПП БТР-България на труда и разума 34,35,36,221

13 13 Коалиция за теб България 37,38,39,222

14 14 ПП „Възраждане“ 40,41,42,223

15 15 КП „Български възход“ 43,44,45,224

16 16 ПП „Български национален съюз – НД“ 46,47,48,225

17 17 ПП „Изправи се България“ 49,50,51,226

18 18 ПП "Движение на непартийните кандидати" 52,53,54,227

19 19 ПП "Има такъв народ" 55,56,57,228

20 20 ПП „Глас народен“ 58,59,60,229

21 22 ПП „Правото“ 61,62,63,230

22 23 ПП „Народна партия истината и само истината“ 64,65,66,231

23 24  КП ГЕРБ-СДС 67,68,69,232

24 25 КП „ Демократична България – обединение “ 70,71,72,233

25 26 ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“ 73,74,75,234

26 27 ПП „Атака “ 76,77,78,235

27 28 КП "БСП за България" 79,80,81,236

28 29 ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ 82,83,84,237

2. ул. „Мара Тасева” платна с номера от 210 до 237.

            1.  ул. „България” и ул. „Драва” платна с номера от 1 до 84; 

Разпределение на платната за агитационни материали в изборите за НС на 2 октомври,  както следва:
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