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З А П О В Е Д 

№РД – 274 

гр. Алфатар, 18.09.2014 г. 

 

 

 На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. чл. 175 - 186 от Изборния кодекс и 

Решение № 722-НС от 15.08.2014 година на ЦИК относно: условията и реда за провеждане на 

предизборна агитация в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. 

 

О П Р Е Д ЕЛ Я М: 

 

1. Места за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни 

комитети, както следва: 

 За град Алфатар – дървени 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. Агитационните материали се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение 

на собственика или управителя на имота. 

3. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на 

изборите за народни представители до началото на предизборната кампания) се забранява 

поставянето на предизборни агитационни материали извън обозначените места.  

4. РИЕ могат да се разполагат на територията на община Алфатар след писмено искане до 

общината и разрешение от комисията по реклама. 

5. ПОСТАВЯНЕТО на агитационни материали на места, различни от упоменатите в 

настоящата заповед, ще се считат за нарушение. Нарушителите да се санкционират за 

всяко едно нарушение поотделно по реда на Част Трета – 

Административнонаказателни разпоредби от Изборния кодекс.  
6. В срок до 7 дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните 

комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече 

приключилите избори.  

7. При неизпълнение на задълженията по чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) на лицето, 

което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които 

представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.  

8. Следните длъжностни лица да съставят актове за установяване на нарушенията по 

чл. 472. ал. 2 от Изборния кодекс: 

9. За гр. Алфатар - инж.Йордан Костадинов Йорданов; 

10. За село Алеково - Иван Захариев Христов; 

11. За село Бистра - Ана Йосифова Стоянова; 

12. За село Васил Левски - Димо Вълчев Тодоров; 

13. За село Кутловица - Симеон Тодоров Иванов; 

14. За село Цар Асен - Тодор Димитров Тодоров; 

15. За село Чуковец - Бюрхан Назми Акиф. 
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З А Б Р А Н Я В А М: 

 

1. Поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от 

съгласието на наемателите. 

2. Поставянето на агитационни материали на таблата, които са предвидени за общински съвет и 

общинска администрация. 

3. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии 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.  

4. Поставянето на агитационни материали на съоръженията на автобусните спирки, дървета и 

стълбове. 

5. Използването на превозните средства собственост на Общината за предизборна агитация. 

6. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в 

Изборния кодекс ред, до края на изборния ден; 

7. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на 

гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на 

движението; 

8. Използването на общинския транспорт за предизборна агитация; 

9. 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; 

10. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в 

синдикалните и работодателските организации;  

11. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден; 

 

 

Настоящата Заповед да бъде публикувана в официалния сайт на Община Алфатар (www. 

alfatar.egov.bg) от старши експерт „ЗН, ОМП, СИ” - Красимира Колева – Славова. 

 

Старши експерт „Протокол, връзки с обществеността и международно сътрудничество” в 

Община Алфатар – Диана Иванова да доведе настоящата заповед до знанието на РИК гр.Силистра, 

областна администрация Силистра за сведение, а на кметовете на селата: Алеково, Бистра, Чуковец 

и кметските наместници на селата: Васил Левски, Кутловица и Цар Асен за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Стефка Жекова – Секретар на Община 

Алфатар. 

 

 

 

 

ЙОРДАНКА УЗУНСКА - 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

 

 


