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З А П О В Е Д 
№437 

от 09.05.2019 год. 

 

ОТНОСНО: Промяна адресите на избирателни секции на територията на община Гоце 

Делчев в изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. 

 

 

Със заповед №287/01.04.2019 г. на кмета на общината са образувани избирателните 

секции на територията на Община Гоце Делчев за произвеждане на изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., като е определен 

териториалният им обхват, тяхната номерация и адрес. Във връзка с извършващи се 

строително-ремонтни работи в част от сградите, в които е предвидено разполагането на 

избирателни секции и на основание чл. 8, ал. 3 и 5 от Избирателния кодекс 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Променям адресите (местонахождението) на пет избирателни секции на 

територията на община Гоце Делчев, образувани със заповед №287/01.04.2019 г. на кмета на 

общината, както следва: 

Номер на избирателната 

секция 

Адрес 

 

011100001  гр.Гоце Делчев, ул.”Завоя на Черна”№13, ДГ ”Радост” 

011100002 гр.Гоце Делчев, ул.”Завоя на Черна”№13, ДГ ”Радост” 

011100017 гр.Гоце Делчев, ул. ”Драгоман”№15, ДГ ”Калинка” 

011100018 гр.Гоце Делчев, ул. ”Драгоман”№15, ДГ ”Калинка” 

011100019 гр.Гоце Делчев, ул. ”Драгоман”№15, ДГ ”Калинка” 

 

2. Настъпилата промяна в адреса (местонахождението) на избирателните секции да се 

отрази в избирателните списъци.  

3. Настоящата заповед да се публикува на официалната страница на общината в 

интернет, секция Избори. 

4. Копие от заповедта да се изпрати на Териториалното звено на Главна дирекция 

„Гражданска регистрация и административно обслужване” – Благоевград, Районна 

избирателна комисия – Благоевград и Районно управление „Полиция” – Гоце Делчев. 

5. Заповедта може да се оспори в 3-дневен срок от обявяването й пред Областния 

управител на област с административен център Благоевград. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на община Гоце 

Делчев. 

 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

Кмет на община Гоце Делчев 

 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

http://www.gotsedelchev.bg/

