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З А П О В Е Д 
№711 

от 03.09.2015 год. 

 

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за общински 

съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

 

 

С указ №162 от 10.08.2015 г. на президента на Република България, обнародван в 

ДВ, бр. 61/11.08.2015 г., на 25 октомври 2015 г. са насрочени избори за общински съветници 

и за кметове. С указ №163 от 10.08.2015 г. на президента на Република България, 

обнародван в ДВ, бр. 61/11.08.2015 г., 25 октомври 2015 г. е определен за дата за 

произвеждане на национален референдум с въпрос „Подкрепяте ли да може да се гласува и 

дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите. 

За провеждането на избори за общински съветници и кметове и за национален 

референдум на 25 октомври 2015 г. и на основание чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 

4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Образувам избирателни секции на територията на Община Гоце Делчев за 

провеждане на гласуването на изборите за общински съветници и за кметове и за 

национален референдум на 25 октомври 2015 г., определям териториалният им обхват, 

тяхната номерация и адрес, съгласно приложени №1, което е неразделна част от настоящата 

заповед. 

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

интернет . 

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

„Гражданска регистрация и административно обслужване” – Благоевград, Общинска 

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

4. Заповедта може да се оспори в 3-дневен срок от обявяването й пред Общинска 

избирателна комисия – Гоце Делчев. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Мариана Устаилиева – 

секретар на общината. 

 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ 

Кмет на община Гоце Делчев 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

http://www.gotsedelchev.bg/

