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КИ: Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

 

 

 

О  Б  Щ  И  Н  А   Т  Р  Я  В  Н  А  

 

 

З А П О В Е Д 

№ 110 

гр. Трявна, 23.02.2023 г. 

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.183, чл.186, чл.472 от Изборния 

кодекс, във връзка с Решение № 1695-НС от 22.02.2023г. на Централна избирателна комисия 

/ЦИК/ 

  

I. ОПРЕДЕЛЯМ: 

Следните места /табла/ за поставяне на агитационни материали на кандидатите за народни 

представители и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, 

участващи в изборите за народни представители на 2 април 2023г. 

 

ГР. ТРЯВНА 

1. Ул. Ангел Кънчев / пред НЧ ”Пенчо Славейков 1871” / - 2 бр.; 

2. Кв. Светушка – 2 бр.; 

3. Парк  - гаров площад – 2 бр.; 

4. Ул. „П.Р.Славейков“ – при пресечката с ул. „Китка“– 1 бр.; 

5. Кв. Димиев хан – 2 бр. 

 

ГР. ПЛАЧКОВЦИ 

1. Ул. „Балкан“ - парапет на разклона за квартал Ковачевци; 

2. Сграда на ул. „Стара планина“ - /бивш ресторант „Балкан“/; 

3. Ул. „Бузлуджа“ - /жп мост/; 

4. Сграда в кв.Вилите - /хранителен магазин на ПК „Единство“/; 

5. Сграда на ул. „Стара планина“ /хранителен магазин на ПК „Единство“ срещу фабрика 

БиБиСикс Мебели/. 

 

II. Поставянето на агитационни материали започва от датата на откриване на 

предизборната кампания – 3 март 2023 г. и приключва в 24,00 часа на 31 март 2023 г. 

 

III. 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, които застрашават живота и здравето на 

гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението; 
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4. Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави; 

5. Използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на 

кандидатите; 

6. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на 

Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения; 

7. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация; 

8. 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; 

9. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна 

длъжност в синдикалните и работодателските организации; 

10. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден; 

11. Предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за 

агитация извършването на религиозни обреди; 

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, коалиция или инициативен комитет или кандидат. 

14. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване 

на изборите за народни представители – 31 януари 2023 г. до началото на предизборната 

кампания – 3 март 2023 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали.  

 

IV. ДРУГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

1. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след 

разрешение на собственика или управителя на имота; 

2. Кметските наместници да определят местата за поставяне на агитационните 

материали на територията на населените места, за които отговарят; 

3. По решение на районната избирателна комисия кметът на общината или кметството, 

или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение 

агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със 

съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи. В изборния ден, 

премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на 

секционните избирателни комисии; 

4. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия 

установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на 

разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя 

незабавно ги отстранява. При необходимост отстраняването на тези агитационни материали 

се извършва със съдействието на кмета на общината или кметството, или кметския 

наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на 

секционните избирателни комисии; 

5. По решение на Централната избирателна комисия се премахват или изземват 

поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат 

територията на повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен 

район. Премахването и изземването се извършват по заповед на съответния областен 

управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на 

вътрешните работи; 



Страница 3 от 3 

 

6. В срок до 7 дни след произвеждане на изборите, партиите, коалициите и 

инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на 

вече приключилите избори. 

 

При неизпълнение на горепосоченото задължение на лицето, което представлява 

партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се 

налага глоба от 1000 до 5000 лв., съгласно чл.472 от ИК. 

 

Изпълнението на заповедта възлагам на служителите на РУ „Полиция” Трявна и 

специалист „ОЧТОПКОН” в Община Трявна. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Борислав Борисов - кмет на кметство 

Плачковци, на кметските наместници на кметските наместничества на територията на 

Община Трявна, на Мария Иванова – началник на отдел ГРАО в Община Трявна за сведение 

и изпълнение. 

 Настоящата заповед да се публикува на официалния сайт на Община Трявна, секция 

„Изроби“: https://tryavna.bg/aktualno/izbori/ 

  

 Копие от Заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия – Габрово и РУ 

„Полиция“ в гр. Трявна. 

 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Албена Конакчиева - секретар на 

община Трявна.  

 

 

            

ПОДПИС:        /п/ 

 

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА, 

Кмет на община Трявна 

 

 

АК 

https://tryavna.bg/aktualno/izbori/

