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З А П О В Е Д 

 

 

№  259/ 17.09.2022г. 
 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.90, ал.4 от ИК във връзка с чл.8, 

ал.2, ал.3, ал.4 и ал.6 от ИК в изпълнение на Решение №1399-НС/08.09.2022 г. на ЦИК и 

Решение № 87-НС / 17.09.2022Г  на РИК Враца  

  

 

I.  ОБРАЗУВАМ  
 

На територията на община Борован 3 (три) подвижни избирателни секции за 

произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022 г., както 

следва: 

 

№ на секция Сграда, в която ще се помещава ПСИК (отделни помещения) 

060500011 с. Борован, ОУ „ Отец Паисий“  - I етаж 

ул. „ Христо Смирненски“ №2 

060500012 с. Добролево, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ - I етаж 

ул. „ Благой Монов“ № 3  

060500013 с. Малорад, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ - IIетаж 

ул. „Петър Къчев“ № 8 

 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

ПСИК № 060500011, която да обслужва лицата с трайни увреждания, които не им позволяват 

да упражняват избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и 

постоянният им адрес, съответно настоящ / в случаите, когато са подали заявление за 

включване в избирателен списък по настоящ адрес не по-късно от 17 септември 2022г./, която 

да обслужва населените места от община Борован, както следва: село Борован и село 

Нивянин 

 

III. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

 

ПСИК № 060500012, която да обслужва лицата с трайни увреждания, които не им позволяват 

да упражняват избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и 

постоянният им адрес, съответно настоящ / в случаите, когато са подали заявление за 

включване в избирателен списък по настоящ адрес не по-късно от 17 септември 2022г./ която 

да обслужва населените места от община Борован, както следва: село Добролево и село 

Сираково 
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IV. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

 

ПСИК № 060500013, която да обслужва лицата с трайни увреждания, които не им позволяват 

да упражняват избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и 

постоянният им адрес, съответно настоящ / в случаите, когато са подали заявление за 

включване в избирателен списък по настоящ адрес не по-късно от 17 септември 2022г /, която 

да обслужва населените места от община Борован, както следва: село Малорад 

 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Районна  избирателна комисия – Враца, ТЗ 

„ГРАО“ – Враца, РУ „ Полиция „ – Бяла Слатина, РС ПБЗН – Бяла Слатина,  Директора на ОУ 

„ Отец Паисий“ с.Борован,  Директора на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с.Малорад и 

Директора на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с.Добролево, като се обяви публично на 

интернет страницата на Община Борован. 

 

 

Контрол по изпълнение на 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/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


