
 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД-09-459 

гр. Девин, 16.09.2019 г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 181, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 8, ал. 1 

от Закона за събранията, митингите и манифестациите и Решение № 794-МИ от 

27.08.2019 г. на ЦИК, за създаване на ред и равнопоставеност между партиите, 

коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания за 

произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 

октомври 2019 г. 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Определям следните места за предизборни събрания: 

1.1. В гр. Девин  

 в сградата на Дом на културата, гр. Девин, ул. „Орфей” № 1. 

 в залата на административната сграда и пенсионерски клуб, гр. Девин     

ул. „Полк. Дичо Петров” № 1 и № 3 („кв. Настан”). 

1.2. В кметствата и население места – в читалищните салони или зали на 

административните сгради. 

2. Определям следните места за предизборни митинги: 

2.1. В гр. Девин: 

 площада пред Дом на културата, гр. Девин, ул. „Орфей” № 1. 

 площада пред читалищната сграда, гр. Девин, ул. „Полк. Дичо Петров” № 3 

(„кв. Настан”). 

2.2. В кметствата и населените места на територията на общината – площадите 

на съответните кметства и населени места. 

3. Ползването на читалищните салони, залите и клубовете да става срещу 

заплащане на съответен наем. 

4. Всяка политическа партия, коалиция или инициативен комитет най-малко 

48 /четиридесет и осем/ часа преди началото на предизборната проява на открито 

уведомява писмено кмета на общината, като посочва организатора, целта, мястото, 

времето – дата и час, приблизителното времетраене, вида на проявата – митинг, 

събрание, отговорник. 

След регистриране на уведомленията по т. 4, копия от тях незабавно се 

изпращат на началника на РУ на МВР, гр. Девин и Началника на PC „Пожарна 

безопасност и защита на населението” – Девин, кметовете на кметства и кметските 
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наместници (когато се отнася за мероприятия на територията на съответното 

населено място) за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Елка Станчева – 

секретар на община Девин. 

 /П/ 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ 

Кмет на община Девин 

 


