О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р,

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6
факс: /08673/ 26 03, тел.централа: 086/ 811 610

ЗАПОВЕД
№РД – 350
гр. Алфатар, 29.11.2012 г.
На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от
Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление (ЗПУГДВМС), чл.54, ал.3от Изборния кодекс (обн. ДВ.
бр.9/28.01.2011 г) и Указ № 385/31.10.2012 г. на Президента на Република България
(обнародван в ДВ, бр.87 от 09.11.2012 г.) за определяне на 27 януари 2013 г. за дата
на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрената
енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”

З А П О В Я Д В А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ места за обявяване на избирателните списъци, както
следва:
1. 1 За град Алфатар:
 За Секция 201 – училището – таблото до сградата на общинската
администрация;
 За секция 202 – читалището – таблото, намиращо се на площада пред
читалището
 За секция 203 (кв.Попово) – в сградата на читалището;
1.2. За село Алеково – на входната врата на читалището;
1.3. За село Бистра – на входната врата на кметството;
1.4. За село Кутловица – на входната врата на кметството;
1.5 За село Васил Левски – на сградата на клуба;
1.6. За село Цар Асен – на входната врата на кметството;
1.7. За село Чуковец – на входната врата на кметството.
2. Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Комисия по
избирателните списъци, сформирана с моя Заповед №349 от 29.11.2012 г.
Настоящата Заповед да бъде публикувана в официалния сайт на Община
Алфатар ( alfatar.egov.bg) от старши експерт „ЗН, ОМП, СИ” - Красимира Колева –
Славова.
Старши експерт „Протокол, връзки с обществеността и МС” в Община Алфатар
– Диана Иванова да доведе настоящата заповед до знанието на лицата за изпълнение
и изпрати на РИК – Силистра за сведение.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Стефка Жекова –
Секретар на Община Алфатар.
ПЕТКО ДОБРЕВ За Кмет на Община Алфатар
/Заповед №339/21.11.2012 г./
e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

www.alfatar.egov.bg

