
О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А 
9870 гр. Върбица, ул. “Септемврийско въстание” № 40, тел. 05391/21-31 

e-mail: obshtina@varbitsa.org; web: www.varbitsa.org 

 
 

     
З А П О В Е Д 

 
№ 611 

гр. Върбица, 24.02.2023 г. 
 

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местната власт и местната 
администрация, чл. 18, ал. 1, чл. 182-186 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение 
№ 1695-НС от 22 февруари 2023 г. на Централна избирателна комисия, във връзка 
провеждане на предизборната кампания в изборите за народни представители на 2 април 
2023 г.  

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
       Определям местата на територията на община Върбица за поставяне на агитационни 
материали по време на предизборната кампания в изборите за народни представители на 
2 април 2023 г., която се открива на 3 март 2023 г. (30 дни преди изборния ден) и 
приключва в 24,00 ч. на 31 март 2023 г.  
       Местата на територията на община Върбица за поставяне на агитационни материали 
по време на предизборната кампания в изборите за народни представители на 2 април 
2023 г., са както следва:  
 
гр. Върбица ул. ”Септемврийско въстание”; 

ул. „Александър Стамболийски” 
ул. „Хан Крум” 
площада в кв. Трошка 
 

с. Божурово ул. „Георги Димитров“ 
с. Бяла река ул. „Георги Димитров“ 
с. Иваново ул. „Коста Шапков“ 
с. Крайгорци ул. „Георги Димитров“ 
с. Конево ул. „Христо Ботев“ 
с. Кьолмен ул. „Камчия“ 
с. Ловец ул. „Свобода“ 
с. Маломир ул. „Георги Димитров“ 
с. Менгишево ул. „Георги Димитров“ 
с. Методиево ул. „Мир“ 
с. Нова Бяла река ул. „Христо Ботев“ 
с. Станянци ул. „Камчия“ 
с. Сушина ул. „Тича“ 
с. Тушовица ул. „Бузлуджа“ 
с. Чернооково ул. „Ленин“ 

 
       Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след 
разрешение на собственика или управителя на имота. 



З А Б Р А Н Я В А М: 
 
       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;  
       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;  
        
       Партиите, коалициите и инициативните комитети в срок до 7 дни след изборния ден 
да премахнат за своя сметка поставените от тях агитационни материали. 
         
       Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното 
табло на партерния етаж в сградата на Общинска администрация и публикувана в 
интернет страницата на общината с адрес www.varbitsa.org, секция „Избори”. 
       Копие от заповедта да се изпрати на РИК Шумен, кметове и кметски наместници в 
населени места и Началник на участък „Полиция” - Върбица . 
        
              Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Къймет Узунова - секретар на 
община. 
 
           
 
 
ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ /П/ 
Кмет на община Върбица 
 


