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З А П О В Е Д 

 

 

№  244/ 01.09.2022г. 
 

На основание чл. 44, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, чл. 72, ал. 1, т. 14 и 

чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с произвеждането на избори за народни 

представители на 02 октомври 2022г. 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

I. Избирателните секции на територията на община Борован за гласуване на избиратели с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не им позволява да упражнят 

правото си на глас в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.,както следва:  

 

№ на СИК Място за обявяване на 

избирателния списък 

Място за гласуване 

060500001 с. Борован 

ул. „ Рашо Трифонов“ № 2 

ПГ „ Коста Петров“ ет. 1 

060500002 с. Борован 

 ул. „ Христо Смирненски“  

№ 2 

ОУ „ Отец Паисий“ ет. 1 

060500003 с. Борован  

ул. „ Христо Смирненски“  

№ 2 

ОУ „ Отец Паисий“ ет. 1 

060500004 с. Малорад  

ул. „ Георги Димитров“ № 40 

Читалище „ Просвета“ – клуб на 

пенсионера 

060500005 с. Малорад, 

 ул. „ Петър Къчев“ №8 

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ет. 1 

060500006 с. Малорад  

„ Петър Къчев“ №8 

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ет. 1 

060500007 с. Добролево 

ул. „ Благой Монов“ № 3 

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ет. 1 

060500008 с. Добролево  

ул. „ Благой Монов“ №3 

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ет. 1 

060500009 с. Нивянин ул.“ Иван Вазов“ 

№5 

Сградата на ресторанта 

060500010 С. Сираково  

ул. „ Иван Вазов“ № 22 

Кметство ет. 1 
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II. ОБЯВЯВАМ адрес и телефон, на които могат да се правят заявки за помощ на 

гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден:  

Община Борован 

Адрес: с. Борован, ул. „ Иван Вазов“ №1,  тел.: 0896709642 

или 09147/ 92-10 

На посочения адрес и телефон се приемат заявки от 09:00 часа до 17:00 часа,  от  

26.09.2022 г. до 02.10.2022 г., включително.  

        

Задължавам кметовете на населени места да обявят на подходящи места за сведение на 

населението настоящата заповед с номерацията и седалищата на секционните избирателни 

комисии за съответните кметства. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на Община Борован, като 

се обяви на информационното табло в сградата на общината и таблата в кметствата по 

населени места, както и да се публикува на интернет страницата на администрацията.  

Заповедта да се изпрати по надлежния ред на РИК – Враца . 

 

 Контрол по настоящата Заповед възлагам на Таня Петкова – Секретар на Община 

Борован. 

 

 

ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА - БЪРДАРСКА 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН 

(съгл. Заповед № 241 / 29.08.2022г.)                                         /П/ 

 

 

 

 

 


