
 
 

 
 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД-2-716 
Брезник, 05.09.2019 г. 

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.183 ал.3 от ИК, решение № 794-МИ/ 27.08.2019г. на ЦИК и във 
връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019год. 

 
НАРЕЖДАМ: 

1. Определям следните места за поставяне на агитационни материали свързани с изборите  за 

общински съветници и кметове, от политическите партии, коалициите и инициативните комитети: 
А/  За гр. Брезник: 
1/ Всички цилиндрични табла, за реклами и обяви на територията на гр. Брезник; 
2/ Свободните рекламни табла; 
3/ Бетонната подпорна стена на входа на града /ул."Андрей Михайлов” посока центъра/; 
4/ Ламаринената ограда, около  трафопоста на ул."Воин" при кръстовището с ул."Андрей Михайлов"; 
5/ Бетонната ограда на ул. „Ангел Коцелянов” от кръстовището на трънски път  посока Батановци. 

6/ Бетонната ограда на стадиона  на кръстовището на ул."Ал. Филипов" и ул."Изгрев" ; 
7/ Бетонната ограда на СОУ „ В.Левски” откъм ул."Ал. Филипов"; 
8/ Стената на подлеза на кръстовището на ул."Ал. Филипов" и ул."Ангел Коцелянов" ; 
9/ Бетонната ограда на бивш магазин на НАРКООП на ул. „ Могилица”; 
10/ Стената на гаражите на лечебницата откъм ул. „Велин Ваклинов”; 
11/ Бетонните стълбове на уличното осветление; 

Б/  За останалите населени места в общината  
задължавам кметовете и кметските наместници да определят подходящи места със своя заповед, при 
спазване изискванията на Наредба № 1 на Общински съвет гр. Брезник , Изборния кодекс и решение № 
794-МИ/ 27.08.2019г. на ЦИК .  
Заповедта да бъде поставена на общодостъпно място пред кметството, и др. публични места в селото, 
както и в двудневен срок от издаването и да бъде предоставена в Община Брезник на секретаря на 
общината. Същата да съдържа най-малко посочените в Приложение №1 места. 

2. Забранявам поставянето на  агитационни материали:  
 на общински транспорт; 
 на сгради и автоспирки общинска собственост, независимо от съгласието на концесионери или 

наематели; 
 на материали застрашаващи живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна 

собственост, както и безопасността на движението; 
 на агитационни  материали нарушаващи добрите нрави; 

 в общинските учреждения, институции, предприятия и др. вкл. тези с над с 50% участие на общината;  
 на общинските пътища преди 26.09.2019г., като при нарушение следва заповед от мен за отстраняване 

в 3 дневен срок, и последващо принудително премахване от общинската администрация; 
 забранявам агитацията 24 часа  преди изборния ден и в изборния  ден на територията на общината; 
3. На сгради, витрини и огради, собственост на фирми и лична собственост, агитационни 
материали се поставят само с изричното съгласие на собственика. 

4. Кметовете и кметските наместници, по решение на ОИК или СИК /в изборния ден/, включително и 
със съдействието на органите на МВР организират  премахването на  агитационните материали, поставени 
в нарушение  на тази  заповед, ИК и  решенията на ЦИК. 
5. Забранявам унищожаването на нагледни  и  агитационни материали, до приключване на 
изборния ден, поставени в съответствие с решенията  на ЦИК, ОИК и ИК, както и на тази заповед. 
6. Задължавам всички политически партии, коалиции от ПП и инициативни комитети, след 
приключване на изборния ден да почистят разлепените агитационни материали до 7 дни след изборния 

ден или до 11.11.2019г. включително при втори тур на изборите за кметове. При неизпълнение ще бъде 
налагана глоба в размера определен в чл. 472 от ИК, от 1000 до 5000 лв. 
 
Препис от заповедта да се връчи на кметовете, кметските наместници, представителите на политическите 
партии, коалициите, инициативните комитети, ОИК-Брезник и РУ ”Полиция” гр. Брезник - за сведение и 
изпълнение.  

Същата да се постави на таблото за информация в сградата на общината и на интернет страницата на 

общината, и на публични места за информиране на избирателите . 
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Борисов-секретар на общината. 
 
ВАСИЛ УЗУНОВ   ………………………. /  Кмет на Община Брезник  /                       

 
 

 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева “ № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.infо
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Приложение №1 
към зап. № РД-2-716 805.09.2019г. 

 

Населено  

място 

Място за разполагане на агитационни материали 

избори  за общински съветници и кметове  на 27.10.2019г. 

Брезник 1. Всички цилиндрични табла, за реклами и обяви на територията нагр. Брезник; 

2. Свободните рекламни табла; 

3. Бетонната подпорна стена на входа на града /ул."Андрей Михайлов” посока 

центъра/; 

4. Ламаринената ограда, около  трафопоста на ул."Воин" при кръстовището с 

ул."Андрей Михайлов" ; 

5. Бетонната ограда на ул. „Ангел Коцелянов” от кръстовището на трънски път  

посока Батановци. 

6. Бетонната ограда на стадиона  на кръстовището   на  ул."Ал. Филипов" и 

ул."Изгрев" ; 

7. Бетонната ограда на СОУ „ В.Левски” откъм   ул."Ал. Филипов"; 

8. Стената  на подлеза на  кръстовището   на  ул."Ал. Филипов" и ул."Ангел 

Коцелянов" ; 

9. Бетонната ограда на бивш магазин на НАРКООП на ул. „ Могилица”; 

10. Стената  на гаражите на  лечебницата  откъм ул. „ Велин Ваклинов”; 

11. Бетонните стълбове на уличното осветление; 

Красава Електрически  стълбове на територията на селото; 

Гърло 1. Всички електрически стълбове и дървета на територията на селото; 

2. На сгради и огради собственост на фирми или частна собственост, 

агитационните материали се поставят само след изричното съгласие на 

собствениците; 

Ребро 1. Електрическите стълбове, табла и дървета; 

Брезнишки 

извор 

1. Електрически стълбове и дървета; 

2. На сгради и огради лична собственост, агитационните материали се поставят с 

изричното съгласие на собствениците; 

Садовик 1. Електрически стълбове и дървета; 

2. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с 

изричното съгласие на собствениците; 

Конска 1. Бетонна подпорна стена, намираща се на 170 м. от площада на селото в посока 

стопанството; 

2. Електрически стълбове и дървета; 

3. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с 

изричното съгласие на собствениците; 

Режанци Електрически стълбове и дървета; 

На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с 

изричното съгласие на собствениците; 

Бегуновци 1. На всички електрически стълбове и дървета; 

2. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с 

изричното съгласие на собствениците; 

Банище 1. Витрините на магазините на ПК Илия Величков, както в с. Банище, така и в с. 

Ръждавец; 

2. Таблото до автоспирката; 

Станьовци 1.Електрически стълбове на територията на селото; 

Долна 

Секирна 

1.Бетонна подпорна стена в частта и граничеща непосредствено с асфалта на 

площада в Долна Секирна; 

Кошарево Електрически стълбове на територията на селото и информационните  табла; 

Гигинци 1. Електрически стълбове на територията на селото; 

2. Бившата сграда на фурната на село Гигинци; 

Непразненци 1. Електрически стълбове; 

2.На сгради и огради лична собственост - с изричното съгласие на 

собствениците; 

Ноевци 2. Електрически стълбове; 

3. На сгради и огради собственост на фирми или частна собственост - само след 

изричното съгласие на собствениците; 

Велковци Електрически стълбове на територията на селото; 

Сопица 1. Електрически стълбове; 

2. Част от необитаемата сграда от магазина на СЕЛ-КООП; 

Слаковци 1. Електрически стълбове и дървета; 

2. На сгради и огради лична собственост, агитационните материали се поставят с 

изричното съгласие на собствениците; 
 


