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 – 370
гр. Алфатар, 12.12.2012 г.
На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.16, ал. 2 от
Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление (ЗПУГДВМС), чл.134, ал.3 от Изборния кодекс и Решение № 78НР/11.12.2012г на ЦИК за условията и реда за провеждане на информационноразяснителната кампания за национален референдум на 27.01.2013 година
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Предоставям безвъзмездно ритуалната зала, намираща се на първия етаж в
сградата на Общината за провеждане на разяснителна кампания, обсъждания
и други прояви във връзка с произвеждане на 27.01.2013 г. Национален
референдум;
2. За съставните села от общината да бъдат предоставени безвъзмездно следните
помещения:
2.1. с. Алеково - Ритуална зала на кметство Алеково, ул. „Алеко
Константинов” №47;
2.2. с. Бистра – салона на читалището ул. „Първа” №6;
2.3. с. Васил Левски - Клуб на инвалида и пенсионера, ул. „Втора” №1;
2.4. с. Кутловица – салона на НЧ „Развитие”, ул. „Първа” №1
2.5. с. Цар Асен - клуб на „Инвалида и пенсионера”, ул. „Трета” №1б;
2.6. с. Чуковец – салона на читалищато, ул. „Първа” №3А
3. Ползването на помещенията по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед да става с
предварително подадено заявление до кмета/кметския наместник на
съответното населено място.
4. ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни материали от партии,
коалиции и инициативни комитети, както следва:
 За град Алфатар –таблото до сградата на Общината и Читалището;
 За съставните села - дървените табла в централната част на селищата.
5. ЗАБРАНЯВАМ:
5.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по
определения ред, до края на деня на референдум;
5.2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с
информационно-разяснителната кампания;
5.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето
на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на
движението;
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5.4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави,
честта и доброто име на участниците в информационно-разяснителната кампания;
5.5. използването на държавния и общинския транспорт за агитация;
5.6. провеждането на агитация на работните места от лица на изборна длъжност в
синдикалните и работодателските организации;
5.7. агитация на 26 януари (24 часа преди деня на референдум) и на 27 януари 2013
г. (в деня на референдум);
5.8. поставянето на агитационни материали на 27 януари 2013 г. (деня на
референдум) и до края на гласуването в изборните помещения, както и на
разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното
помещение.

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 и кметските наместници за изпълнение.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Стефка Жекова – Секретар
на Община Алфатар.
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