ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД
№ 1272 /19.05.2021 г.
ДИМИТЪР НИКОЛОВ – Кмет на Община Бургас, на основание
чл.8, ал.2 и 6 и чл. 9, ал. 6, ал.8 и ал.9 от Изборния кодекс, във вр. с чл. 44,
ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и Указ № 130 от 10.05.2021 година за насрочване на избори
за Народно събрание на 11 юли 2021 г.
ЗАПОВЯДВАМ:
ОБРАЗУВАМ 328 ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ в Община Бургас за
провеждане на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. съгласно
Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед, както следва:
в гр. Бургас
в с. Братово
в с. Брястовец
в гр. Българово
в с. Димчево
в с. Драганово
в с. Извор
в с. Изворище
в с. Маринка
в с. Миролюбово
в с. Равнец
в с. Твърдица

315 бр.
1 бр.
1 бр.
2 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
2 бр.
1 бр.

УТВЪРЖДАВАМ номерацията, обхвата и адресите на образуваните
избирателни секции в съответствие с Решение №8-НС от 13.05.2021 г. на

ЦИК, съгласно Приложение №1 от №02-04-00-001 до №02-04-00-328,
неразделна част от настоящата заповед.
УТВЪРЖДАВАМ номерацията на избирателните секции за лечебни
заведения, домове за стари хора, други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги и местата за задържане съгласно
Приложение №2 от №02-04-00-329 до №02-04-00-339 неразделна част от
настоящата заповед.
Подвижни избирателни секции ще се образуват с допълнителна
заповед, при наличие на необходимия брой избиратели в съответствие с
чл.8, чл. 9 и чл. 37 ал.1 от Изборния кодекс.
Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас и
чрез поставяне на информационното табло на Община Бургас.
Копие от заповедта да се изпрати на ТЗ на ГД "Гражданска
регистрация и административно обслужване" – Бургас, МРРБ и на
Районната избирателна комисия - Бургас.
Заповедта може да бъде оспорена от заинтересованите лица в
тридневен срок от обявяването й пред Областния управител - Бургас, по
реда на чл.8 ал.4 от Изборния кодекс.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на
Община Бургас.
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