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ЗАПОВЕД  

№РД_2-714 

Брезник,      05.09. 2019г. 

 

 

 

На основание чл.44 ал. 2  от ЗМСМА, чл.8 ал.2 и 6  и  чл.9 ал. 3,4, 7  и 8  от Изборния кодекс, 

решение № 632-МИ/ 20.08.2019г. и във връзка с насрочените Избори за общински съветници и 

кметове на 27.10.2019г. с Указ №163\10.07.2019г \Дв.бр56 от 16.07.2019г.\ на Президента на 

Република България и заповед № А-02  от 21август  2019г. на „ДСХ –Брезник“ , 

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

1.Образувам 24 бр. избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници 

и кметове на 27.10.2019г. на територията  на  Община Брезник /в т.ч. 1 бр. ПСИК и 1бр. в дом за 

стари хора в гр. Брезник/, съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящата 

заповед. 

2.Утвърждавам номерата, обхвата и адресите /виж приложението/ на избирателните секции 

в общината в съответствие с образуваните такива, и на основание Указ №163/10.07.2019г на 

Президента на републиката и решение № 570-МИ/ 26.07.2019г. на ЦИК. 

3. Утвърждавам №140800018 за ПСИК, в случай че ОИК Брезник, определи традиционно 

такава за територията на Община Брезник  Решение № 935-МИ  т.8 на ЦИК  от 02.09.2019г./. 

4. Номерата 140800005 и 140800006, остават празни - без СИК. 

 

Настоящата заповед да се предаде на ОИК – Брезник, Областна  администрация-Перник и 

чрез ТЗ „ГРАО”- Перник на МРРБ.  

 

ОИК формира единните номера на образуваните секции до 21.09.2019г. /35дни/ 

Заповедта  да се обяви на населението чрез сайта на общината и поставяне на 

информационното табло в общинската администрация, а копия от нея да се предоставят на 

политическите партии и коалиции участващи в консултациите по  назначаване на СИК. 

Тази заповед може да се оспорва пред областния управител на Област Перник от 

заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването и. Решението на областния управител 

може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. 

Изпълнението на заповедта възлагам на Луиза Борисова - „Гл.спец ГС и ЕСГРАОН”, а 

контрола по изпълнението на Иван Борисов – Секретар на община Брезник. 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛ:                 К М Е Т:……………………….. 

СЕКРЕТАР  НА  ОБЩИНА:……….                                          /В.Узунов/ 

                                            /И.Борисов/ 



 

Приложение №1 към зап. РД-2-714/05.09.2019 г. 

на Кмета на община Брезник 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ 

за общински съветници  и кметове на 27.10.2019г. 

Четиринадесети изборен район-Пернишки, Община Брезник -08 

№ на 
секцията -
населено 

място 
 

Място и адрес  

на комисията 

 

 

Обхват на секцията с граници 

 

140800001 

 

Брезник 

 

СОУ"В.Левски" 

Ул.”Ангел 

Коцелянов” №9 

 

Ул."Яровец"; ул. 'Т.Бунджулов"; ул. "М-Асенов"; ул. 
"Велин Ваклинов"; ул. "А.Коцелянов"; ул."Ал. 
Филипов"; Ул."Вл. Захариев"; "Граово" от № 9 до 21 и 
от № 8 до № 22; ул.“Гребен" от 5 до 17 и от 10 до 30; 
ул."Любаш"; ул. "Строител" 
 140800002 

 

Брезник 

 

П Г С С 

„Н.Вапцаров” 

Ул.”Андрей 

Михайлов”№75 

Ул. .„Г.Бунджулов”; ул. "М. Асенов"; ул. 
"В.Ваклинов"; .ул."Ан.Коцелянов", .ул. "9-ти 
септември"; .ул."Ан.Михайлов"; .ул."Ст.Миленков"; 
местност Бърдото; кв."Варош" 
 140800003 

 

Брезник 

 

Исторически 

музей  
/бивш ДНА/ 

 

гр.Брезник  

ул.  „9-ти 

септември“№1  

 

Ул. .„Ст.Миленков”; местността .„Бърдото”; 
ул.„Воин”; ул. „Ан. Михайлов”; влиза Горско 
стопанство и отклонение за с. Бабица; 
ул.„Комсомолец”; земеделска земя; ул.„Логатор”; 
ул.”Арзанска”; ул.„Топливо”; ул.„Вл.Радославов” ул. 
„Синчец”; ул. „Б. Антов”; „Ан.Коцелянов”;  
„Ел. Георгиева”; прохода между читалището и 
черквата; ул.„9-ти септември”, както и избирателите 
от с.Арзан, с.Гоз, с.Долни Романци и с.Бабица; 
 

140800004 

 

Брезник 

 

Читалище 

„Просвещение” 

площад ”9-ти 

септември №1” 

Ул. -'Г.Бунджулов
1
'; ул."9-ти септември"; прохода 

между читалището и черквата; ул. "Елена Георгиева"; 
ул. „Ан.Коцелянов"; ул. "Б.Антов", оградата между 
Общинска болница и жилищни блокове: ''Вл. 
Радославов"; местността "Гребен"; река Романска; ул. 
"Стадион"; ул. "Ал. Филипов": ул. "Ан.Коцелянов" и 
градската градина; ул."Иван Тимофев": 
ул."Могилица"; ул. "Граово" от № 1 до 7 вкл. и от № 
2 до 6 вкл.; ул. "Гребен" № 1 до № 7 вкл. и от № 2 до 8 
вкл. 

140800005 свободен   

140800006 свободен   

140800007 Брезник 

 

„ДСХ-Брезник” 
Ул.”Гоздовска” 
№1 

Настанени лица в дом стари хора с капацитет 

130лица с НА или ПА на територията на общината 

/над 10 настанени// 

140800008 Красава Сградата на 

кметството  

с. Красава 

с. Красава; с.Озърновци; с.Брусник; с.Г.Романци;      

с.Завала и с.Ярославци 

140800009 Гърло Сградата на 

кметството 

с. Гърло;с. Муртинци; с.Билинци ; с Видрица 



с. Гърло 

140800010 Ребро Сградата на 

кметството 

с. Ребро 

с. Ребро 

140800011 Брезнишк

и 

Извор 

Сградата на 

кметството  

Бр. Извор 

 с. Бр. Извор ; с. Кривонос 

 

140800012 Садовик 

 

Сградата на 

кметството 

с.Садовик 

 с.Садовик 

 

140800 01 3  Конска 

 

Сградата на 

кметството 

с.Конска 

с. Конска 

 

140800014 Режанци 

 

Сградата на 

кметството 

с.Режанци 

 с.Режанци 

 

140800015  Бегуновци 

 

Читалището 

с.Бегуновци 

с. Бегуновци 

 

140800 01 6  Банище 

 

Сградата на 

кметството 

с.Банище 

 с. Банище ,с. Ръжавец 

 

140800017  Станьовци Сградата на 

кметството 

с.Станъовци 

с. Станьовци ;  с.Душинци 

 

140800018 Подвижна 

СИК 

 

Читалище 

„Просвещение” 

гр.Брезник 

площад ”9-ти 

септември №1” 

Ритуална зала 

Предварително подали заявление и решение от 

ТЕЛК  избиратели от  община Брезник, с физически 

увреждания , чието здравословно състояние не им 

позволява да бъдат придвижени до сградата на СИК 

/над 10 записани\ 

140800019 Долна 

Секирна 

 

Сградата на  

кмеството 

с.Д.Секирна 

 с.Долна Секирна; с. Горна Секирна 

 

140800020  Кошарево 

 

Кметството 

с.Кошарево 

Залата 

 с. Кошарево 

 

140800021  Гигинци 

 

Читалище 

с.Гигинци 

Голям салон 

 с. Гигинци 

 

140800022 Непразнен

ци 

 

Сградата на 

кметството 

с.Непразненци 

 с. Непразненци 

 

140800023  Ноевци 

 

Читалището 

1-ви  етаж 

Бивша  

сладкарница  

 с. Ноевци 

 

140800024  Велковци 

 

Читалището 

с.Велковци 

 с.Велковци 

 

140800025  Сопица 

 

Кметството 

с.Сопица 

с. Сопица 

 



 

 

                                       

 

Секретар на  община:…………….    К М Е Т:…………………… 

                                   \ И Борисов\      / В.Узунов/                 
 

140800026  Слаковци 

 

Читалище 

с.Слаковци 

Бивша детска 

градина-1-ви етаж 

с.Слаковци  

 


