РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД
№ РД - 10 -1251
гр.Плевен, 28.09.2016 г.
На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.16, ал. 4 и ал.5 от Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3566НР/ 21.09.2016 г. на ЦИК
НАРЕЖДАМ:
1. Предоставям безвъзмездно на инициативния комитет и застъпници на
алтернативната позиция за провеждане на обсъждания и други прояви по въпросите на
националния референдум на 6 ноември 2016 г. следните помещения:
1.1. в гр. Плевен - Зала „Гена Димитрова”, гр.Плевен, ул.”Димитър Константинов” 2;
1.2. в с. Къртожабене - кметството, ул. „Георги Димитров” №29;
1.3. в с. Ласкар - клуб на пенсионера, ул.Христо Ботев” №18;
1.4. в с. Тодорово – клуб на пенсионера и хората с увреждания, пл. „Възраждане”.
2. Възлагам на кметовете на кметства в срок до 4 октомври 2016 г. да определят със
своя заповед подходящи помещения в административните сгради на кметствата за
безвъзмездно ползване за провеждане на обсъждания и други прояви по въпросите на
националния референдум на 6 ноември 2016 г. Копие от заповедта да се предостави в срок до
5 октомври 2016 г. на Областен управител – Плевен, РИК – Плевен и Кмета на Община
Плевен.
3. Ползването на помещенията по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед се извършва след
предварително подадено мотивирано искане до кмета/кметския наместник на съответното
населено място и издадено от него разрешение. За издаденото разрешение се уведомява
незабавно РИК, като същото се обявява публично на видно място в Общината/ кметството и
на интернет страницата на Община Плевен.
4. Кметовете на кметства изпращат уведомлението по т.3 и до Директор на Дирекция
„Административно обслужване” в Община Плевен, за публикуване на интернет страницата
на Общината.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Плевен.
Заповедта да се доведе до знанието на Областен управител на Област Плевен, РИК –
Плевен, Директор на Дирекция „Административно обслужване”, кметовете на кметства,
кметските наместници и уредника на зала “Г. Димитрова”, както и да се публикува на
интернет страницата на Община Плевен.
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