ОБЩИНА ДЕВИН
ЗАПОВЕД
№ РД-09-286
гр. Девин, 17.05.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 41, ал. 1 и ал. 3 и чл. 42 от Изборния кодекс и Указ
№ 130 от 10.05.2021 г. на президента на Република България за насрочване на
избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 12.05. 2021 г.),
ЗАПОВЯДВАМ:
1.

Определям

произвеждане на

местата

за

обявяване

на

избирателните

списъци

за

изборите за народни представители за Народно събрание,

насрочени на 11 юли 2021 г., както следва:
№ на

Място и адрес на

Място за обявяване на

секция

избирателната секция в

избирателните списъци

населеното място
1
001

2
ПГЕ „А. С. Попов”, гр. Девин,
ул. Васил Левски № 3

002

ДГ „Здравец”, І ет., гр. Девин,
ул. Васил Левски № 43

003

ДГ „Здравец”, ІІ ет., гр. Девин,
ул. Васил Левски № 43

004
005
006

Общностен център, гр. Девин,

009

гр. Девин, ул. „Васил Левски” № 43
ДГ „Здравец”,
гр. Девин, ул. „Васил Левски” № 43
Общностен център, гр. Девин,

Дом на културата, ІІ етаж

Витрина І етаж на Дом на културата,

гр. Девин, ул. Орфей № 1

гр. Девин, ул. „Орфей” № 1

Дом на културата, Ритуална
ДГ „Изворче”, гр. Девин,

Витрина І етаж на Дом на културата,
гр. Девин, ул. „Орфей” № 1
Вход юг на ДГ „Изворче”,
гр. Девин, ул. „Гимназиална” № 18

Клуба, гр. Девин,

Входа на административната сграда,

ул. Георги Димитров № 3

гр. Девин, ул. Георги Димитров № 3

Читалището, гр. Девин,
ул. Георги Димитров № 1

010

ДГ „Здравец”,

ул. Гордю Войвода № 49

ул. Гимназиална № 18
008

ул. „Освобождение” № 22

ул. Гордю Войвода № 49

зала, гр. Девин, ул. Орфей № 1
007

3
Автогара, гр. Девин,

Кметството, с. Беден

Входа на сградата на читалището,
гр. Девин, ул. Георги Димитров № 1
Магазина на ПК „Единство”, гр. Девин
в с. Беден

1

2

011

Кметството, с. Брезе

012

Кметството, с. Грохотно

Входа на кметството, с. Грохотно

013

Кметството, с. Гьоврен

Входа на кметството, с. Гьоврен

014

Училището, с. Триград

Входа на училището в с. Триград

015

Кметството, с. Жребево

Входа на кметството, с. Жребево

016

3
Магазина на ПК „Единство”, гр. Девин,
в с. Брезе

Административна сграда,

Входа на административната сграда в

с. Кестен

с. Кестен

017

Читалището, с. Лясково

018

Кметството, с. Михалково

019

Читалището, с. Селча

020

Кметството, с. Стоманево

021

Училището, с. Осиково

Входа на кметството, с. Осиково

Стола на бившe ТКЗС,

Магазина на ПК „Перелийца”,

022

2.

Входа на читалището в с. Лясково
Магазина на ПК „Перелийца”,
с. Михалково
Входа на читалището в с. Селча
Входа на кметството, с. Стоманево

с. Чуруково

с. Михалково в с.Чуруково

Предварителните избирателни списъци за произвеждането на изборите за

народни представители за Народно събрание, насрочени на 11 юли 2021 г., да бъдат
обявени на населението в района на съответната избирателна секция и публикувани
на интернет страницата на община Девин в срок до 17.00 часа на 31.05.2021 г.
3.

Избирателните списъци за обявяване да се връчат срещу подпис на

кметовете на кметства, кметските наместници, специалистите от Служба „ГРАО” за
извършване на организационно-техническата подготовка и обявяването им на
посочените места в т. 1.
4.

Ръководителите на фирми, учреждения, директорите на училища и на

детски градини да предоставят витрини, вътрешни преградни стени, остъклени
фасади и др. за поставяне на избирателните списъци, с оглед извършване на
справки от страна на гражданите.
5.

Съхраняването на обявените избирателни списъци и поддържането им в

изряден вид за периода от обявяването им до произвеждането на изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г. ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите
съответните обекти.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на РИК – Смолян за сведение.

2

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Елка Станчева,
секретар на община Девин.
/П/
ЗДРАВКО ИВАНОВ
Кмет на община Девин

3

