
ОБЩИНА СИЛИСТРА 
ул. “Симеон Велики” № 33 (086) 816-333     Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра  E-mail: mayor@silistra.bg 

З А П О В Е Д 
№ЗК-1551 

гр.Силистра, 03.10.2016 г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.183, 184, 185 , 186 от 
Изборния кодекс,  Решение № 3566-/НР от 21.09.2016 г., Наредбата за опазване на 
обществения ред и чистота в Община Силистра и Наредбата за рекламната 
дейност, 

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Община Силистра да предостави безплатно съществуващите рекламни 
табла за разполагане на агитационни материали. 

2.Разрешавам разполагането на подвижни тела, изработени със средства на 
инициативни комитети, партиите и коалициите, поддръжници на позиция в 
подкрепа или на алтернативната позиция по всеки от въпросите на националния 
референдуми по указание от приложението на настоящата Заповед. 

3.Определям местата за разполагане на агитационни материали по т.1 и 2, 
както следва: 

- извън посочените места, места за разполагане на платена 
агитация/трансперанти/, съгласно Наредбата за рекламната 
дейност, както следва: 

гр.Силистра: местата посочени в т.4 
кметства в Общината 
- Айдемир, Калипетрово, Бабук, Брадвари,  Ветрен, 

Проф.Иширково, Йорданово, Смилец, Срацимирq Сребърна по 2 
броя. 

Населени места в Общината 
- Българка, Богорово, Главан, Поп Кралево, Казимир, Ценович, 

Полк.Ламбриново, Сърпово по 1 брой 

4.Определям местата за поставяне на агитационни материали, 
плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали в 
гр.Силистра, както следва: 

4.1.ул.”Симеон Велики” – табло до Младежки дом, табло между 
банка “Експрес” и Исторически музей, таблата срещу радиоцентър 
Силистра, табла срещу Съда, табло в зелената площ с/у ОББ, табла с/у 



бинго зала”,  табла с/у аптека”Еврика” табла на ул.”Симеон Велики” 
№ 1, табло до Общински съвет. 

4.2.ул.”Добруджа” - табла срещу комплекс Данубе, табло с/у 
галерия “Константин”,  табла до областна администрация.  

4.3.ул.”Добрич” – табла с/у пенсионерски клуб № 2 по 
ул.”Добрич”.

4.4.ул.”Янко Тодоров” – табло до РЕП,  табло с/у ЦДГ “Радост” – 
зелената площ,  срещу закрития басейн 

4.5.бул.”Македония” – табло на ъгъла на бул.Македония и ул.Хан 
Кубрат, табло с/у Областна дирекция на полицията, таблата до фирма 
“Дунавец”, табло с/у “Социални грижи”, табло с/у паметника на Сава 
Доброплодни, зелените площи с/у магазин “Палма”. 

4.6.ул.”Тридесет и първи полк” – зелените площи; 

По мотивирано искане на инициативните комитети, партиите и 
коалициите, участници в информационно – разяснителната кампания по 
въпросите на националния референдум общините предоставят безвъзмездно 
подходящи помещения за провеждане на конкретни обсъждания и други прояви 
по въпросите на референдума. 

5.Забранява се: 
- използването на информационно - разяснителна 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 06 ноември 2016г.;    
- унищожаването и заличаването на информационно – разяснителните 
и агитационни материали, поставени по определен ред, до края на 
деня на референдума; 
- публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с 
информационно  - разяснителната кампания; 
- използването на информационно – разяснителните и агитационни 
материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, 
частната, общинската и държавната собственост и безопасността на 
движението; 
- използването на информационно – разяснителните и агитационни 
материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на 
участниците в информационно – разяснителната кампания; 
- използването на информационно – разяснителните и агитационни 
материали съдържащи герба и/или знамето на Република България 
и/или на чужда държава, както религиозни знаци или изображения; 
- използването на обществен транспорт за агитация; 



- провеждането на агитация на работните места от лица на изборна 
длъжност в синдикалните и работодателски организации; 
- провеждането на агитация в държавните и общинските учреждения, 
институции, държавни и общински предприятия и в търговски 
дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в 
капитала; 
- провеждането на агитация от служители на вероизповеданията. Не 
се счита за агитация извършването на религиозни обреди; 
- агитация на 05 ноември 2016г. (24 часа преди деня на референдума) 
и на 6 ноември 2016 г.(в деня на референдума); 
- поставянето на информационно – разяснителните и агитационни 
материали на 06 ноември 2016г.(деня на референдума) и да края на 
гласуването в изборни помещения, както и на разстояние, по-малко от 
50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение; 
 

 6. По решение на Районната избирателна комисия кметът на общината, 
района или кметството или кметския наместник премахва или изземва 
поставените и разпространени в нарушение информационно – разяснителните и 
агитационни материали. 
 
При необходимост премахването и изземването става със съдействието на 
органите на Министерство на вътрешните работи. 
 
В деня на референдума (06 ноември 2016г.) премахването и изземването на 
такива материали може да става и по решение на секционните избирателни 
комисии. 
 
 7. Когато в деня на референдума и до края на гласуване секционната 
избирателна комисия установи наличие на информационно – разяснителните и 
агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние по 
малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя 
незабавно ги отстранява. 
 
При необходимост отстраняването на тези материали се извършва със 
съдействието на  кмета или кметския наместник и на органите на Министерство 
на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии. 

 

 8. В срок до 7 дни след деня на референдума  (13 ноември 2016 г.), 
участниците в информационно – разяснителната кампания премахват поставените 
от тях информационно – разяснителните и агитационни материали па повод на 
вече приключилия референдум. 



  9. Поставянето на агитационните материали ще се разрешава само срещу 
предварително внесен депозит от 400 лв. по BIC STSABGSF; 
IBAN:BG76STSA93003300801149 в ДСК клон Община Силистра. В срок от седем 
дни след деня на референдум на (6 октомври 2016 г.) участницете в референдума 
премахват поставените от тях информационно – разяснителни и  агитационни 
материали по ал.1. Депозита ще се възстанови при спазване на срока.  

 Нарушителите на Заповедта ще бъдат санкционирани, съгласно Наредбата 
за опазване на обществения ред и чистота в Община Силистра, Наредбата за 
рекламната дейност на община Силистра и действащото законодателство в 
Република България. 
 Заповедта да се доведе до знанието на обществеността на гр.Силистра, на 
партиите и коалициите в 43-ото НС, кметовете и кметски наместници на населени 
места, инспектората при общинската администрация, РИК Силистра за сведение, 
изпълнение и контрол, областна дирекция на МВР Силистра. 
 Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на Община 
Силистра . 
 
Д-р Юлиян Найденов /п/      
Кмет на община Силистра 
 
Съгласувал:  
Николай Николов /п/ 
За Секретар на община Силистра 
/съгл. Заповед ЗК-1527/28.09.2016г./ 
 
Изготвил: 
Димитричка Господинова /п/ 
Началник отдел „ГРАО” 
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