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З А П О В Е Д 

 

                                                   №З-23-150/01.03.2023 г. 

 

 

             Във връзка с  произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г., 

насрочени  с Указ № 28 от 31 януари 2023 г. на Президента на Република България, обн. ДВ, бр. 

11 от 02.02.2023 г. и на основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Решение №1695-НС от 22 февруари 2023 г. на ЦИК относно 

условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители 

на  2 април 2023 г.,  моя заповед №З-23-142/27.02.2023 г. относно откриване на предизборната 

кампания в изборите за народно събрание на 2 април 2023 г. и  определянето на поредните 

номера на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети чрез жребий проведен от 

ЦИК на 1 март 2023 г.  

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                  

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. Разпределям платната за поставяне на агитационни материали /плакати, обръщения, реклами 

и др./ съгласно определените с моя заповед №З-23-142/27.02.2023 г. места, а именно  платна 

разположени на  ул. „България” и ул. „Драва”  /сградата на бившата „Експрес банк”/, с номера 

от 1 до 86 и платна разположени на  ул. „Мара Тасева”  с номера от 201 до 245 /за периода на 

предизборната  кампания/, съгласно Приложение №1 – неразделна част от настоящата заповед. 

 

 

ІІ. 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 

Началника на Районно управление гр.Попово  и на Районна избирателна комисия Търговище, 

за сведение. 

 

ІII. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Попово. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда и в сроковете, предвидени в АПК. 

 

  

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

Кмет на община Попово  

 

 

 

 



Приложение №1

№ 

по 

ред

№ на 

бюлетина 

по жребии

Наименование Номера на  табла

1 1 КП  „БСП за България“ 1,2,3,4,201,202

2 2 КП “ГЕРБ-СДС“ 5,6,7,8,203,204

3 3 ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ“ 9,10,11,12,205,206

4 4 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 13,14,15,16,207,208

5 5 ПП “НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ 17,18,19,20,209,210

6 6 КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ 21,22,23,24,211,212

7 7  ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ 25,26,27,28,213,214

8 8 КП “ЗАЕДНО“ 29,30,31,32,215,216

9 9
ПП “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА 

ДЕМОКРАЦИЯ“ 33,34,35,36,217,218

10 10
ПП “Национално движение за стабилност и възход“ 

/НДСВ/ 37,38,39,40,219,220

11 11
ПП “КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА“ 41,42,43,44,221,222

12 12 КП “Продължаваме промяната – Демократична България“
45,46,47,48,223,224

13 13 ПП „Движение за права и свободи“ 49,50,51,52,225,226

14 14 КП “ ЛЕВИЦАТА“ 53,54,55,56,227,228

15 15 ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ 57,58,59,60,229,230

16 16 ПП “МИР“ 61,62,63,64,231,232

17 17 ПП „Българска Социалдемокрация – ЕВРОЛЕВИЦА“ 65,66,67,68,233,234

18 18
ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА 

ДЕМОКРАЦИЯ /БСДД/ 69,70,71,72,235,236

19 19 ПП “ГЛАС НАРОДЕН“ 73,74,75,76,237,238

20 20 ПП “Социалистическа партия “Български път“ 77,78,79,80,239,240

21 21 КП “ВЪН от ЕС и НАТО“ 81,82,83,84,241,242

2. ул. „Мара Тасева” платна с номера от 201 до 245.

            1.  ул. „България” и ул. „Драва” платна с номера от 1 до 86; 

Разпределение на платната за агитационни материали в изборите за НС на 2 април 2023 г.,  както следва:
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