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З А П О В Е Д 
№980 

гр. Гоце Делчев, 29.10.2021 год. 

 

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна 

кутия в избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

 

 

На 30.10.2021 г. изтича срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна 

избирателна кутия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. До 29.10.2021 г. в Общинска администрация – Гоце 

Делчев са подадени 111 (сто и единадесет) заявления от лица с постоянен и настоящ адрес 

на територията на общината за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявленията са 

на лица с постоянен/настоящ адрес в следните населени места: гр. Гоце Делчев, с. 

Брезница, с. Буково, с. Корница, с. Лъжница и с. Мосомище. Във връзка с изложеното и на 

основание решение №766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на Централна избирателна комисия, 

чл.8, ал.2 и чл. 37 от Изборния кодекс  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1.Образувам избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за 

произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г., както следва:  

- Избирателна секция номер 43 за гласуване с подвижна избирателна кутия с 

териториален обхват гр. Гоце Делчев, с. Делчево и с. Добротино; 

- Избирателна секция номер 44 за гласуване с подвижна избирателна кутия с 

териториален обхват с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, с. Буково, с. Господинци, с. 

Корница, с. Лъжница и с. Мосомище. 

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

интернет. 

3. Копие от заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия – 

Благоевград. 

4. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината. 

 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ 

Кмет на община Гоце Делчев 
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