ОБЩИНА РАДНЕВО - ОБЛАСТ СТАРА

ЗАГОРА

ЗАПОВЕД

Гр. Раднево

2017 г.

- На основание чл. 44, алЛ,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, и Решение № 4171НС от 01.02.2017г. на Централната избирателна комисия, във връзка с
произвеждането на Избори за Народно събрание на Република България на
26 март 2017г.,
ОПРЕДЕЛЯМ
местата за провеждането на предизборната кампания, както следва:
1 .За град Раднево:
1.1 .Площад „Коста Рашев"
1.2.3алите на Общински център за култура „Н. Воденичаров"
1.3 .Клубовете на пенсионера
1.3.Центъра за социална интеграция и рехабилитация.
1.4.Физкултурни салони
2.3а селата на територията на община Раднево в сградите на
читалището или пенсионерския клуб. При липса на такива, кметът или
кметския наместник определя подходящо помещение.
3. Предизборната кампания в изборите Народно събрание на
Републиката на 26 март 2017 г. се открива на 24 февруари 2017 г. (30 дни
преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 24 март 2017 г.
4. Предизборната кампания се води на български език.
5. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането
им отговарят организаторите и органите на Министерството на
вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за
събранията, митингите и манифестациите.
6.При произвеждането на изборите за Народно събрание на
Републиката на 26 март 2017 г. разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи не се прилага.
7.Ползването на залите на Общински център за култура „Н.
Воденичаров", клубовете и спортните зали да става срещу заплащане,

съгласно чл. 37, Приложение № 9 от Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на
община Раднево.
.
Настоящата заповед да се сведе до» знанието на кметовете,,
кметските
наместници,
Директора
на ' ОбЦК„Н.Воденичаров",
отговорниците на пенсионерските клубове, Началника на Районното
управление, управителя на ЦСИР, както и да се публикува на интернет
страницата на Общината.
Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на
Общината.

Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ
Кмет на община Раднево

