ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОБЛ. МОНТАНА
п.к. 3430 гр. Бойчиновци
ул.”Г.Генов” №2

кмет: код 09513/22 - 36
факс: код 09513/25 - 84
e-mail: munb@mail.orbitel.bg

ЗАПОВЕД
№ 262
гр.Бойчиновци, 19.08.2011 г.
Относно: Образуване на избирателни секции на територията на община
Бойчиновци за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и
изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 година
На основание чл.44 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 71 ал.2, ал.3 и ал.4 от Изборния
кодекс и Решение № 19- ПВР/МИ от 11.07.2011 година на ЦИК,
О Б Р А З У В А М:
1. Осемнадесет избирателни секции на територията на община Бойчиновци
за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и изборите за
общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 година, с граници съгласно
Приложение № 1.
2. Утвърждавам номерацията и адресите на избирателните секции както
следва:
Населено
място

Изб.сек
ция
№
Бойчиновци
001
Бойчиновци
002
Бойчиновци
003
Владимирово
004
Владимирово

005

Адрес

ул.”Г.Генов” № 2, помещение на бившата аптека
ул. ”Г.Димитров” № 90, сградата на училището І етаж,
ул. “кв.Огоста” № 19, клуба на пенсионера
ул.”Вл. П. Минчев”№ 71, сградата на основно училище „Вл.
Минчев”- І етаж, вляво от входа
ул.”Вл. П. Минчев”№ 71, сградата на основно училище „Вл.
Минчев” І етаж, вдясно от входа.

Мърчево

006

Мадан

007

Ерден
Охрид
Портитовци
Бели брег
Пали лула
Бели брод
Лехчево

008
009
010
011
012
013
014

Лехчево
Лехчево
Громшин

015
016
017

Кобиляк

018

ул.Четвърта №29, сградата на училището ет.І, първата стая в
дясно
пл.”Г.Николов” № 1 ,сградата на Читалище „Г. Николов”танцувалния салон на партера.
ул. “Седемнадесета” № 2, библиотеката на Читалището
ул. „Първа” № 66, Клуба на пенсионера
ул.”Първа” № 32, сградата на Читалището
ул.”Първа” № 14, сградата на кметството І етаж
ул.”Първа” № 18а, сградата на кметството
ул. ”Г.Димитров” №8, сградата на читалището- приземен етаж
ул. ”Девети Септември” № 1, сградата на кметството-Ритуална
зала
ул.”Девети Септември”№ 7, Читалището - клуба на пенсионера
ул.”Хр.Михайлов” № 8, сградата на училището І ет.
ул.”Хр.Ботев” № 49, сградата на Читалище “Светлина” клуба на
приземния етаж
ул.Г.Кирков”№ 14, клуба на приземния етаж на Читалище
„Хр.Ботев-1926”

3. Във връзка със заповед № 53 от 19.08.2011 година на Директора на Дома
за стари хора село Владимирово относно, образувана избирателна секция в Дома,
утвърждавам номера и адреса на избирателната секция както следва:
Владимирово
ДСХ

019

ул. “Вл. Минчев”№ 154, ДСХ

4. Списък с адресите на избирателните секции да се изпрати на ГД „ГРАО” в
МРРБ и да се уведоми Общинската избирателна комисия.
Препис от настоящата заповед да се изпрати на Общинската избирателна
комисия, Областна администрация и се обяви публично, като се постави на
интернет страницата на общината, и на информационното табло в сградата на
общината.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в срок до 7 дни пред областния
управител.

КМЕТ:
/СЛ. КОСТОДИНОВ/

