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З А П О В Е Д 

№ РД – 221 

гр. Алфатар, 18.08.2011г. 
 

 На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.13, ал.1 

от Изборния кодекс (обн. ДВ. бр.9/28.01.2011 г) за насрочване на избори за 

президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и 

кметове на общини и кметства на 23.10.2011 г.  

 

З А П О В Я Д В А М: 

1. ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни материали от 

партии, коалиции и инициативни комитети, както следва: 

 За град Алфатар –  дървените табла, разположени в централната 

част на града; 

 За кв.Попово – дървени табла, разположени в централната част; 

 За село Алеково – дървени табла в централната част на селището; 

 За село Бистра –  дървени табла в централната част на селището; 

 За село Кутловица – дървени табла в централната част на 

селището; 

 За село Васил Левски – дървените табла в централната част на 

селището; 

 За село Цар Асен – дървените табла в централната част на 

селището; 

 За село Чуковец – дървените табла в централната част на селището. 

2. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на 

сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите. 

3. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на таблата, 

които са предвидени за общински съвет и общинска администрация. 

4. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на партии, 

коалиции и независими кандидати в изборните помещения, както и на 

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

помещение, в периода от 24 часа преди изборния ден до края на гласуването. 

5. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на 

съоръженията на автобусните спирки, дървета и стълбове. 

6. ЗАБРАНЯВАМ използването на превозните средства собственост 

на Общината за предизборна агитация. 

7. ПОСТАВЯНЕТО на агитационни материали на места, различни 

от упоменатите  в настоящата заповед, ще се считат за нарушение. 
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Нарушителите да се санкционират за всяко едно нарушение поотделно по 

реда на Глава осма от Изборния кодекс.  

8. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради, 

витрини и др., които не са общинска собственост е необходимо писменото 

съгласие на собственика или управителя на имота. 

9. РИЕ могат да се разполагат на територията на община Алфатар 

след писмено искане до общината и разрешение от комисията по 

реклама. 

10. В срок 3 дни след датата на произвеждане на изборите и 

обявяване на изборните резултати, партиите коалициите и инициативните 

комитети, участващи в изборите за президент и вицепрезидент на Република 

България и за общински съветници и кметове на общини и кметства на 

23.10.2011 г, и поставили агитационни материали да почистят таблата си.  

11. При неизпълнение на задължението по чл.134, ал. 9 от Изборния 

кодекс (ИК) ще бъдат налагани глоби от 1000 до 5000 лв.(чл.298, ал.1 от ИК). 
 

Старши експерт „Протокол, връзки с обществеността и международно 

сътрудничество” в Община Алфатар – Тюркян Билял да доведе настоящата 

заповед до знанието на ОИК гр.Алфатар за сведение 

 Препис от заповедта да се връчи срещу подпис на местните 

ръководства на политическите партии и коалиции, кметовете на с:Алеково, 

Бистра, Чуковец, кметските наместници на селата: Васил Левски, Кутловица 

и Цар Асен. 

Населението на Общината  да бъде запознато чрез местните радиовъзли 

с реда и начина на поставяне на предизборните агитационни материали. 

Настоящата Заповед да бъде публикувана в официалния сайт на 

Община Алфатар ( alfatar.egov.bg) от Красимира Колева – Славова. 

Изпълнението на заповедта възлагам на служителите на РПУ Силистра 

и инж.Йордан Костадинов – ст.спец. “Транспортно обслужване, енергийна 

ефективност”. 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Стефка 

Жекова – Секретар на Община Алфатар. 

 

 

 

 

 

РАДКА ЖЕЛЕВА - 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 
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Р А З П И С К А 

 
 Долуподписаните ръководители на местните ръководства на 

политическите партии и коалиции, регистрирани за участие в 

произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република 

България и избори за общински съветници и кметове на общини и кметства 

на 23.10.2011 г., удостоверяваме с подписите си, че сме получили: 

1. Заповед №РД-221/18.08.2011 г. на Кмета на Община Алфатар, за 

определяне местата за поставяне на агитационни материали 

 
№ 
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