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3790 ГР.БРЕГОВО, ОБЛАСТ ВИДИН, ПЛ.“ЦЕНТРАЛЕН“ № 1,  09312 3636 
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ЗАПОВЕД 

  

№ 126 /24.06.2021 г. 

 

На основание чл. 44 (1) т. 8 и (2) от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8 (2) от Изборния Кодекс и във връзка с Указ № 130 от 

12.05.2021 г. на Президента на Република България за провеждане на избори за 

Народно събрание на 11 юли 2021 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Образувам 3 (три) броя избирателни секции за гласуване с подвижна 

избирателна кутия на територията на община Брегово за провеждане на 

избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. 

2. Утвърждавам номерацията, обхвата и адреса на избирателни секции за 

гласуване с подвижна избирателна кутия по т.1, съгласно приложение № 1, 

неразделна част от настоящата заповед. 

3. Препис от заповедта да се изпрати на ГД ГРАО- Видин, за сведение. 

4. Заповедта да се обяви публично на официалната интернет страница на 

община Брегово – www.bregovo.bg 

На основание чл. 8 (4) от Изборния кодекс, настоящата заповед може да се 

оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването и, пред Областен 

управител на област Видин. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р инж. Росица 

Попарданова – секретар на Община Брегово. 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 с номерацията, обхвата и адреса на избирателни 

секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията 

на община Брегово. 

 

 

 

ИЛИЯН БЪРСАНОВ  

Кмет на Община Брегово 
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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ИЛИЯН БЪРСАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕГОВО 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Към заповед № 126/24.06.2021 г. 

 

 

СЕКЦИЯ  

№ 

НАСЕЛЕНО 

 МЯСТО 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

(АДРЕСИ) 

1 2 3 

050600013 гр. Брегово, 

с.Гъмзово 

Общинска администрация 

гр.Брегово –Ритуална зала 

050600014 с.Ракитница, 

с.Косово, с.Делейна, 

с.Тияновци и 

с.Калина 

НЧ „Светлина“ с. Ракитница – 

канцелария 

050600015 с. Балей, с.Куделин, 

с.Връв 

Кметство с. Балей - 

заседателна зала 

 

 


