
    
 
      

       
                  

 
 

 

 

 

 

 

З   А   П  О   В  Е  Д 
 

№ 61 

 

гр.Лозница, 06.02.2023г. 

 

 

 

  

С Указ № 28 от 31.01.2023 г. (обн. ДВ бр.11 от 02.02.2023 г.), Президентът на 

Република България насрочи на 02 април 2023 г. произвеждане на избори за народни 

представители за Народно събрание. 

Съгласно чл.183, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс по време на предизборната кампания 

партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и 

разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали на 

определени от кмета места, а на сгради огради и витрини – с разрешение на собственика или 

управителя на имота. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.183 от  Изборния кодекс във 

връзка с Указ на  Президента на Република България № 28 от 31.01.2022 г. (обн. ДВ бр.11 от 

02.02.2023 г.), 

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

1.Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на Община 

Лозница  по време на предизборната кампания за насрочените избори за народни 

представители за Народно събрание на 02.04.2023 г., съгласно Приложение №1 към 

настоящата заповед. 

2.По време на предизборната кампания за насрочените избори за народни представители за 

Народно събрание на  02.04.2023 г. , изготвените от партиите, коалициите от партии и 

инициативните комитети агитационни материали да се поставят само на определените за 

тази цел места, съгласно т.1 от настоящата заповед. 

 

Е-mail: obshtina@loznitsa.bg 
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3. Забранявам използването на държавен и общински транспорт за предизборна агитация, 

както на автобусни спирки и заслони. 

4. На сгради и огради, собственост на фирми и лична собственост, агитационни материали 

се поставят само с изричното съгласие на собственика. 

5. Забранявам унищожаването на агитационни материали, до приключване на изборния ден, 

поставени в съответствие с Изборния кодекс и тази заповед. 

6. На основание чл. 186, ал. 3 от ИК  задължавам всички политически сили /политически 

партии, коалиции от партии и инициативни комитети/ да почистят  разлепените 

агитационни материали на своите кандидати в срок от 7 дни след изборния ден. 

7. При неизпълнение на  т. 6 от настоящата  заповед  да  се  наложат  санкции  съгласно  чл. 

472 , ал. 1  от  ИК. 

8. За територията на останалите населени места от състава на Община Лозница – на 

съответните кметове на кметства и кметски наместници. 

9. На основание чл.72, ал.1 от АПК съдържанието на настоящата заповед да се съобщи по 

реда, по който е направено уведомлението по чл.66 от АПК –да се публикува на 

информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община 

Лозница с адрес гр.Лозница  ул. „Васил Левски” № 6 и на официалната интернет страница 

на Община Лозница на адрес – www.loznitsa.bg в рубриката „Избори 2023”. 

10. Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до кметовете на кметства и 

кметските наместници от Община Лозница , до Полицейски участък – Лозница при РУ-

Разград  и до Районната избирателна комисия- Разград и специалистите ,които са на 

длъжност техник „Еколог”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Община  Лозница 

         Кмет :/ П / 

           / Севгин Шукри /  
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Приложение №1 към настоящата  заповед . 

Гр. Лозница 

1.Табло до зелената площ пред магазините в кв.”Априлци” 

/кръстовището на ул.”В.Левски” и ул.”Христо Ботев”/. 

2.Табло до зелената площ пред  новия жилищен блок на ул.”Дружба” № 

35 срещу заведение – „Райзино”.  

3.Таблото пред пощата. 

4.Таблото по кръстовището на ул. „Хан Кубрат”/пред киното/. 

С.Бели Лом 

1.Табло на ул.”Цариградско шосе”. 

С.Веселина 

1. Табло на ул.”Христо Ботев”. 

С.Гороцвет 

1. Табло на ул.”Искър”. 

С.Градина 

1. Табло на ул.”Н.Й.Вапцаров”. 

С.Каменар 

1. Табло на ул.”Тодьовци”. 

С.Крояч 

1. Табло на ул.”Централна”. 

С.Ловско 

1.Табло на ул.”Ст.планина”. 

С.Манастирци 

1. Табло на ул. „Ал.Стамболийски”. 

С.Манастирско 

1.Табло на ул.”Бели Лом”.  

С.Сейдол 

1. Табло на ул.”Г.С.Раковски”. 

С.Синя вода 

1. Табло на ул. „Ал.Стамболийски”.  

С.Студенец 

1. Табло на ул.”Странджа”. 

С.Трапище 

1. Табло на ул. „П.Яворов” и табло на ул. „Хр. Ботев”.  

С.Тръбач 

1. Табло на ул.”Венелин”  

С.Чудомир 

1. Табло на ул. „Лудогорие”. 

 

 

 


