ОБШИНА РАДНЕВО - ОБЛАСТ СТАРА

ЗАГОРА

ЗАПОВЕД

№
Гр. Раднево РУгМ. 2016 г.

На основание 44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 16 и § 2 от Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и Решение № 3566-НР от 21.09.2016г. на Централната
избирателна комисия, във връзка с произвеждането на Национален
референдум на 06.11.2016 г.,
ОПРЕДЕЛЯМ
местата за провеждането на предизборната кампания, както следва:
1.3а град Раднево:
1.1 .Площад „Коста Рашев"
1.2.3алите на Общински център за култура „Н. Воденичаров"
1.3.Клубовете на пенсионера
1 АЦентър за социална интеграция и рехабилитация
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. Информационно-разяснителната кампания за насрочения на
6 ноември 2016 г.
национален
референдум
се
организира
от
регистрираните в Централната избирателна комисия по реда на чл. 16, ал. 2
от ЗПУГДВМС и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК
инициативните комитети, партиите и коалициите, поддръжници на
позиция в подкрепа или на алтернативната позиция по всеки от въпросите
на националния референдум.
4.Забранява се използването на информационно-разяснителната
кампания по предмета на референдума за пряка или скрита форма на
предизборна агитация на партии, коалиции, техните кандидати и

независими кандидати регистрирани за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката насрочени за 6 ноември 2016 г.;
5.По мотивирано искане на инициативните комитети, партиите и
коалициите, участници в информационно-разяснителната кампания по
въпросите на националния референдум, изявили желание да ползват
помещенията в гр. Раднево подават заявление до кмета на общината, а за
помещенията, разположени в селата до съответния кмет или кметски
наместник, като информират кмета на общината. Общината предоставя
безвъзмездно определените помещения за провеждане на конкретни
обсъждания и други прояви по въпросите на референдума.
6. Определям време за ползване на помещенията от 09,00 до 21,00
часа. Информационно-разяснителната кампания се открива на 7 октомври
2016 г. (30 дни преди деня на референдума) и приключва в 24,00 ч. на
4 ноември 2016 г.
7.Информационно-разяснителната кампания се води на български
език.
8. Режимът за ползване на помещенията е разрешителен. Кметът се
произнася по постъпилото мотивирано искане от инициативен комитет,
партия или коалиция и уведомява незабавно РИК за даденото разрешение.
Разрешението се обявява публично на видно място в общината и на
интернет страницата на общината.
9. Събранията, обсъжданията и другите прояви по въпросите на
националния референдум са публични.
10.3а реда при провеждането им отговарят организаторите и
органите на Министерството на вътрешните работи.
11 .Събранията се организират съгласно Закона за събранията,
митингите и манифестациите.
12. При провеждане на прояви по въпросите на националния
референдум разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи не се прилага: не се сключват договори с МВР и
охраната не се заплаща.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Началника на
Районното управление, кметовете, кметските наместници, Директора на
ОбЦК„Н.Воденичаров", отговорниците на пенсионерските клубове,
председателита на читалища, управителя на ЦСИР както и да се публикува
на интернет страницата на Общината.

Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря
Общината.
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