
 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 
ЗАПОВЕД 

№ РД-09-406 

гр. Девин, 07.07.2021 г. 

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

и местната администрация, Решение № 17-НС от 15.05.2021 г. на ЦИК, относно 

единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за 

народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., Решение № 397-НС 

от 05.07.2021 г. на ЦИК, относно определяне условията и реда за образуване на 

избирателни секции в лечебни заведения, включително за лечение на болни с 

COVID-19, домове за стари хора и други специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове под българско 

знаме, и изготвяне на избирателни списъци и два броя заповеди на ръководителите 

на лечебни заведения, находящи се на територията на община Девин, неразделна 

част от настоящата заповед, с които на основание чл. 9, ал. 8, във връзка с чл. 9, 

ал. 6 от Изборния кодекс са образувани избирателни секции на територията им, и 

във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно 

събрание на 11 юли 2021 г.,  

ЗАПОВЯДВАМ: 

I. Утвърждавам номерацията и адреса на избирателните секции в лечебните 

заведения на територията на община Девин за произвеждане на изборите за 

народни представители за Народно събрание, насрочени на 11 юли 2021 г., както 

следва: 

Номер на избирателната 

секция 

Местонахождение и адрес на 

избирателната секция 

220900023 

„МБАЛ – Девин" ЕАД 

гр. Девин, ул. „Явор” № 3, ет. 2, 

Административен сектор, зала 

220900024 

СБР „Орфей" ЕООД 

гр. Девин, ул. „Цветан Зангов” № 14, 

Конферентна зала „България” 

II. Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на Община 

Девин – www.devin.bg и на информационното табло във фронт-офиса. 

III. Копие от настоящата заповед да се изпрати на Областен управител – 

област Смолян, ТЗ ГРАО – Смолян, Районна избирателна комисия – Смолян и РУ – 

Девин за сведение и се доведе до знанието на всички заинтересовани страни за 

сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в 

тридневен срок от обявяването ѝ пред областния управител на област с 
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административен център гр. Смолян, който се произнася в тридневен срок с 

решение, което се обявява публично.  

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Елка Станчева – секретар 

на община Девин. 

 /П/ 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 

Кмет на община Девин 

 


