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З А П О В Е Д 
 

№17/ 
гр. Добрич,07.01.2013 г. 

  
На основание чл.44, ал.2,  чл.44, ал.1 т.т.4, 8 и 9 от ЗМСМА, във връзка с Решение №78 
НР  от 11.12.2012 г. на ЦИК, чл.16 и §2 от ЗПУГДВМС  и чл.134, ал. ал.3,4,5,6,7,9 и 
чл.128 от Изборния кодекс,  
 
     Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя 
заповед местата за поставяне на агитационни материали за разяснителната кампания за 
насрочения на 27.01.2013 г. национален референдум на територията на населените 
места с точното им наименование и адрес. Копие от заповедта да се представи в 
общината и се окачи  на видни места в населеното място. 

Срок: 15.01.2013 г.   

Стая : 206, С. Георгиева 
2. Забранявам: 

- Поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, 
независимо от съгласието на наематели или концесионери.  

-  Поставянето на агитационни материали на автобусни спирки и електрически 
стълбове. 

- Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по 
определения ред, до края на деня на референдума. 

- Поставянето на анонимни материали, свързани с информационно-
разяснителната кампания. 

- Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето 
на гражданите. 

- Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, 
честта и доброто име на участниците в информационно-разяснителната 
кампания. 

- Агитация 24 часа преди деня на референдума и в деня на референдума /26- 27 
януари 2013 г. /. 

- Поставянето на агитационни материали на 27.01.2013 г. / деня на референдума/ и 
до края на гласуването  в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко 
от 50 м. от входа на сградата, в която е изборното помещение. 

3. За поставянето на агитационни материали на сгради, витрини и др., които 
не са общинска собственост, е необходимо писменото съгласие на собственика на 
имота. 

4. В срок до 3 дни след деня на референдума инициативните комитети 
премахват поставените от тях агитационни материали. 



5. Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно 
нарушение поотделно по реда на ЗАНН. 

6. Актовете за установяване на административните нарушения се съставят 
от кметовете, кметските наместници, а наказателните постановления се издават от 
кмета на общината. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, кметовете и кметските 
наместници и се обяви публично в сайта на общината. 

Контрола по изпълнението възлагам на секретаря на Общината. 

 

 
ПЕТКО ПЕТКОВ /п/ 
Кмет на община Добричка 
 


