
 

                             
 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД-2-715 

Брезник 05.09. 2019г. 

 

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

администрация, във връзка с чл.41, ал.3 от Изборния кодекс,  и т.15 на  решение 

№633-МИ от 20.08.2019г. предвид предстоящото произвеждане на  избори  за  

общински съветници  и кметове  на 27.10.2019 г.   

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. Места    за   обявяване   на     избирателните списъци   както  следва: 

№ на 

секцията -

населено 

място 

 

Място  и адрес  

на комисията 

 

 

Място  и адрес на поставяне на 

списъците за местни избори  и 

национален  референдум 

 140800001 

 

Брезник 

 

СОУ"В.Левски" 

Ул.”Ангел Коцелянов” 

№9 

в сградата на СОУ „ В.Левски” на прозорците 

на първи етаж, така че да се  четат  отвън; 

140800002 

 

Брезник 

 

П Г С С „Н.Вапцаров” 

Ул.”Андрей 

Михайлов”№75 

в сградата  на  Книжарницата на ул. 

А.Михайлов“ 76  -Брезник, на  витринните  

стъкла така, че да се  четат  отвън; 

140800003 

 

Брезник 

 

ДНА 

ул.  „9-ти 

септември”№1 

 

в сградата  на  ДНА- 

прозорците на първи етаж  \салона\ 

и копия  от съответните части , за селата  

Арзан- на кметството 

Д.Романци - на бивш магазин 

Гоз - на  бивш магазин 

Бабица - пред  магазина 

140800004 

 

Брезник 

 

Читалище 

„Просвещение” 

площад ”9-ти септември 

№1” 

в сградата  на  читалището , на прозорците 

от страната на централния вход , така че да 

се  четат  отвън; 

140800005     Свободен 

№ 

------------------------- ----------------------------------- 

140800006 Свободен 

№ 

------------------------- ----------------------------------- 

140800007 Брезник В сградата  на  „ДСХ-

Брезник“ 

коридора  на дома  - първи етаж 

 

140800008 Красава Сградата на кметството           

с. Красава 

в сградата  на  кметството – на прозорците 

на  магазина, така че да се  четат  отвън; 

140800009 Гърло Сградата на кметството              

с. Гърло 

в сградата на кметството на прозорците, така 

че да се  четат  отвън; 

140800010 Ребро Сградата на кметството              

с. Ребро 

в сградата  на  магазина на витрините , така 

че да се  четат  отвън; 

140800011 Брезнишки 

Извор 

Сградата на кметството               

Бр. Извор 

в сградата  на  кметството-първи  етаж на  

прозорците, така че да се  четат  отвън; 



 

                             
 

 

                                               

2.Избирателните списъци да се обявят на посочените в т.1 места  и на интернет 

страницата на общината  /www.breznik.info/ най-късно до 16.09.2019 г. на част I и  

до 01.10.2019г. на част II.  от длъжностните лица: 

   -за БРЕЗНИК-Луиза Борисова и Цецка Йосифова  

   -за  селата-Кметовете  и  кметските  наместници;   

   -за интернет страницата на общината- Маргарита Петкова 

                                                                                          

3.Избирателните списъци  и „Забранителният списък”да се публикуват от Маргарита 

Петкова   на интернет страницата на общината в сроковете посочени в Календарния  

план за ОТП на изборите,  във  формат определен в ИК, изборните  книжа и  

решенията  на ЦИК . 

   Задължавам  същата  при  промяна на данните , да извършва  актуализиране на 

горните списъци ежедневно; 

 

4.Определям телефон за справки по избирателния  списък  по ЕГН и ЛНЧ , съгласно  

изискванията  на Изборния  кодекс-  телефон № 07751 2014 . Избирателите могат да 

140800012 Садовик 

 

Сградата на кметството                

с.Садовик 

в сградата на магазина , на прозорците, така 

че да се  четат  отвън; 

140800013  Конска 

 

Сградата на кметството               

с.Конска 

 

в сградата на  кметството , на  първи етаж на 

прозорците до входната врата, така че да се  

четат  отвън; 

140800014 Режанци 

 

Сградата на кметството                

с.Режанци 

в сградата на кметството; 

140800015  Бегуновци 

 

Читалището                                   

с.Бегуновци 

в сградата  на кметството , на прозорците 

първи етаж, така че да се  четат  отвън; 

140800016  Банище 

 

Сградата на кметството            

с.Банище 

На прозорците на  кафе –аператив 

ЕТ”В.Тодоров” , така че да се  четат  отвън; 

140800017  Станьовци 

 

Сградата на кметството           

с.Станъовци 

 

в сградата на кметството , на  прозорците на 

кметството , така че да се  четат  отвън; 

140800018 Брезник  Читалище 

„Просвещение” 

площад ”9-ти септември 

№1” 

Ритуална зала 

На прозореца на  ПСИК , след изтичане на 

сроковете и изготвяне на списъците ; 

140800019 Долна 

Секирна 

 

Сградата на  кметството            

с.Д.Секирна 

 

в сградата на кметството, витрините до 

входа  на  читалището, така че да се  четат  

отвън и копие на  съответната част – на  

магазина  в Г.Секирна 

140800020  Кошарево 

 

Кметството                                    

с.Кошарево 

Залата 

в сградата на кметството,  на витрините  на  

библиотеката, така че да се  четат  отвън; 

140800021  Гигинци 

 

Читалище                                  

с.Гигинци 

Голям  салон 

в сградата на  кметството  -коридора 

/ поради  липса на  друго  подходящо  място/ 

140800022 Непразнен

ци 

 

Сградата на кметството        

с.Непразненци 

в сградата на  кметството –витрините на  

магазина, така че да се  четат  отвън; 

140800023  Ноевци 

 

Читалището 

1-ви  етаж 

Бивша  сладкарница  

в сградата на кметството , на стъклата  до 

входа на  кметството , така че да се  четат  

отвън; 

140800024  Велковци 

 

Читалището                             

с.Велковци 

 

в сградата на  кметството , на стъклата до  

входа , , така че да се  четат  отвън; 

140800025  Сопица 

 

Кметството                                        

с.Сопица 

в сградата на  магазина на прозорците, така 

че да се  четат  отвън;  

140800026  Слаковци 

 

Читалище  с.Слаковци 

Бивша детска  градина-

1-ви  етаж 

В сградата  на  кметството , на  стъклените 

витрини на магазина , до входа на 

кметството , така че да се  четат  отвън; 

http://www.breznik.info/


 

                             
 

ползват за безплатни обаждания до общинската администрация и „зелената 

слушалка” на интернет страницата на общината. 

 

  5. Заповедта да се обяви на интернет страницата  /www.breznik.info/ на  общинската  

администрация и  на  информационното  табло , във фоайето на администрацията  

/ул.”Ел.Георгиева „ №16/  най-късно  на  11.09.2019 г. вкл.  

  Към обявените, /на местата по т.1/ избирателни списъци в гр. Брезник, да се 

приложи и „ПОЯСНЕНИЕ“  към избирателите относно местонахождението на секцията в 

която  ще гласуват избирателите от този  списък.  

 

     Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица посочени по-горе – за 

изпълнение, и на Общинската избирателна комисия-Брезник и Областна  

администрация Перник – за сведение. 

 

 Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на общината-

Иван Борисов. 

 

                                               

ВАСИЛ УЗУНОВ 

Кмет на Община Брезник 

 

И.Б/Секретар на община  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева“ №16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, 

www.breznik.info 

http://www.breznik.info/
mailto:obshtina_breznik@abv.bg

