
З А П О В Е Д 

 

 

 

З А П О В Е Д 

РД-06-1220 

Димитровград, 24.08.2022г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите 

и манифестациите, Указ № 213/01.08.2022г.  на Президента на Република България, за 

определяне на 02.10.2022г. за дата за произвеждане на избори за Народно събрание на  

Република България 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
І. За провеждане на предизборни срещи, събрания, митинги и манифестации от 

граждани, сдружения, политически партии и други обществени организации, 

определям следните МЕСТА И ПОМЕЩЕНИЯ: 

 

1. Площад „България”, площад „Поезия”, площад пред културен дом „Химик”. 

 

2. За кметствата в община Димитровград – площадите в центъра на селата и 

помещенията на съответните читалища и клубове на хората от третата възраст. 

 

ІІ. Организаторите на събранията, митингите и манифестациите отправят 

писмено уведомление до Кмета на община Димитровград за свикване на събрание или 

митинг най-малко 48 часа преди началото му, а за манифестации – най-малко 72 часа 

преди провеждането им. 

 

III.  Забранява се използването на помещения, намиращи се в сградата на 

общинска администрация, с цел провеждане на предизборни политически срещи и 

изявления, с изключение на зала „Гросето”, в случай, че ползването й не възпрепятства 

организационно-техническата подготовка на изборите. 

 

ІV. В уведомлението за провеждане на мероприятията се посочват пълното 

наименование на организатора и неговото седалище, точните имена, телефон и адреси 

на представляващите го лица, целта, мястото, времето, пътя на движението и 

предполагаемият брой на участниците. 

 

V. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им 

отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. 

Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и 

манифестациите и при спазване на противоепидемичните мерки, заповеди и указания за 

провеждане на изборния процес в случай, че такива биват издадени във връзка с 

COVID-19 от Министерството на здравеопазването или определени по ред с решение 

на ЦИК. 
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Организаторите на мероприятията се задължават да спазват предварително 

заявените в общината места, време и маршрут на движение. Организаторите носят 

отговорност: 

- за осигуряване на необходимия обществен ред и провеждането на 

мероприятието; 

 - за почистването на ангажираните площи след края на съответната проява; 

 - за опазване на общинските имоти от повреждане и унищожаване. 

 -  за спазване на противоепидемичните мерки. 

 При нарушение на горепосочените задължения се налагат административни 

наказания съгласно Закона за здравето, ЗАНН, Закона за събранията, митингите и 

манифестациите, Наредбата за опазване на общественият ред на територията на община 

Димитровград. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на общината. 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ 

Кмет на Община Димитровград 

     

 


