
 
 

З А П О В Е Д 

 

№ 169 

 

с. Гърмен, 22.04.2019  г. 

 

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

администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл. 11, ал. 2 от Закона за събранията, 

митингите и манифестациите, във връзка с предстоящите избори за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

     За провеждане на предизборни събрания, митинги и манифестации от граждани, 

сдружения, политически партии и други обществени организации, ОПРЕДЕЛЯМ 

следните МЕСТА И ПОМЕЩЕНИЯ: 

1. В с. Гърмен - площада и салона на читалище ”Искра”.  

2. За кметствата в общината – площадите в центъра на селата и помещенията на 

съответните читалища.  

3. Времето за ползване   съгласно чл. 5 от Закона за събранията, митингите и 

манифестациите е по всяко време на денонощието, освен в часовете от 22.00 

ч. до 06.00 ч. 

     Организаторите на събранията, митингите и манифестациите отправят писмено 

уведомление до Кмета на община Гърмен за свикване на събрание или митинг най- 

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

провеждането им. 

     В уведомлението за провеждане на мероприятията се посочват пълното 

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

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

предполагаемия брой участници. 

     Уведомленията се подават в деловодството на общината, което се намира в Центъра 

за информация и услуги на граждани.  

     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 

мероприятията; 

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

- за опазване на общинските имоти от повреждане и унищожаване. 



     При нарушение на горепосочените задължения, се налагат административни 

наказания съгласно ЗАНН, ЗСММ и Наредбата за обществения ред и опазване на 

общинската собственост на територията на община Гърмен. 

 

     Контролът по изпълнението на заповедта да се осъществява от Рефат Атипов -  зам.-

кмет на община Гърмен и Димитър Татанов – началник участък с. Гърмен към РУ гр. 

Гоце Делчев. 

     Секретарят на общината да организира настоящата заповед да се обяви на сайта на 

общината, да се изпрати на кметовете, кметските наместници и срещу подпис да се 

връчи на общинските ръководства на политическите партии, коалиции и инициативни 

комитети и един екземпляр да се изпрати на РУ гр. Гоце Делчев. 

 

МИНКА КАПИТАНОВА 

Кмет на община Гърмен 
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