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         ОБЩИНА БРЕГОВО 

 
                               3790 ГР.БРЕГОВО, ОБЛАСТ ВИДИН, ПЛ.“ЦЕНТРАЛЕН“ № 1; 09312 3636 

              e-mail: kmet@bregovo.bg 
 

 

ЗАПОВЕД 
 

№ 121/01.09.2022 г. 

 

На основание чл. 44 (1) т. 8 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с Указ № 213 на Президента на Република България за 

разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване 

на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Определям местата на територията на гр. Брегово за поставяне на агитационни 

материали/плакати, реклами, обръщения/ по време на информационно-

разяснителната кампания за насрочените избори за Народно събрание на 2 

октомври 2022 г., както следва: 

 Информационните табла в центъра на гр. Брегово. 

2. Кметовете на с.Гъмзово и с.Ракитница и кметските наместници в с.Делейна, 

с.Косово, с. Връв, с. Балей, с. Куделин, с.Тияновци и с.Калина да определят със 

своя заповед местата за поставяне на агитационните материали на територията 

на съответното населено място. 

3. Забранявам поставянето на агитационни материали на сгради общинска 

собственост. 

4. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др., 

които не са общинска собственост е необходимо разрешение на собственика 

или управителя на имота. 

5. Забранявам поставянето на агитационни материали на автобусните спирки и 

електрическите стълбове, както и използването на обществения транспорт за 

предизборна агитация. 

6. Забранявам използването на агитационни материали на територията на цялата 

община, застрашаващи живота и здравето на гражданите и безопасността на 

движението. 

7. Поставянето на агитационни материали на места, различни от определените със 

заповед се приема за административно нарушение и се санкционира, съгласно 

разпоредбите на ЗАНН и Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения  

ред, борбата със спекулата и безопасността на движението, приета от ОбС 

Брегово. 
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8. В срок от 7 дни след изборния ден партиите, коалициите и инициативните 

комитети премахват поставените от тях агитационни материали. 

 

Настоящата заповед да се обяви на официалната интернет страница на Община 

Брегово, а копие от нея да се изпрати на електронната поща на РИК-Видин 

rik05@cik.bg. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р инж. Росица Попарданова 

– секретар на Община Брегово. 
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