ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Гр. Белослав 9178, ул.”Цар Симеон Велики” 23
Централа: 35-53
Факс: 22-14, 35-53
Секретар: 35-55
e-mail: obstinabeloslav@abv.bg

тел. код – 05112
кмет – 25-54
зам. кмет – 35-77
зам. кмет – 35-45
web: www.beloslav.org

ЗАПОВЕД
№ 612
гр.Белослав, 25.08.2015 г.
На основание чл 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и във връзка с с
Решение №1530-МИ/НР/20.08.2015 г. на ЦИК за провеждане на Избори за общински
съветници и за кметове и Национален референдум на 25.10.2015 год.
ОБРАЗУВАМ :
Избирателни секции за провеждане на Избори за общински съветници и за
кметове и Национален референдум на 25.10.2015 година на територията на община
Белослав, както следва:
Секция 001 – гр.Белослав, ул.Роза”№2, ОДЗ”Щастливо детство”
Секция 002 – гр.Белослав, ул.”Трети март”№62, СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”
Секция 003 – гр.Белослав, ул.”Трети март”№62, СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”
Секция 004 – гр. Белослав, ул.Трети март”№62, СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”
Секция 005 – гр.Белослав, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”№11, НУ”Отец Паисий”
Секция 006 - гр.Белослав, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”№11, НУ”Отец Паисий”
Секция 007 – гр.Белослав, ул.”Хан Маламир” №9, ОДЗ”Първи юни”
Секция 008 – гр.Белослав, ул.”Хан Маламир” №9, ОДЗ”Първи юни”
Секция 009 – гр.Белослав, ул.Арда” №2, ОДЗ”Първи юни”, филиал кв.”Акации
Секции 010- гр.Белослав, ул.Арда” №2, ОДЗ”Първи юни”, филиал кв.”Акации
Секция 011- с.Разделна, ул.”Централна” №35, Клуб на пенсионера
Секция 012 – с.Страшимирово, ул.”Здравец” №30Г, НЧ”Пробуда 1930”
Секция 013 - с.Езерово, ул.”Светлина” №2, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”
Секция 014 - с.Езерово, ул.”Светлина” №2, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”
Секция 015 - Подвижна секционна избирателна комисия
Копие от настоящата заповед да се изпрати в ТЗ”ГРАО” гр.Варна .
Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на град Белослав
чрез местното радио, да се обяви на информационното табло на сградата на Общинска
администрация гр. Белослав , на таблата в кметствата и на Интернет страницата на
общината.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Донка Монева-секретар на
Община Белослав.
Копие от заповедта да се връчи на Донка Монева-секретар на Община Белослав,
Мария Анастасова–директор дирекция“МПД”, Светла Колева-гл.експерт ОКСД,
Началник УП Белослав-Аврен, районен инспектор при ІІ РСПАБ гр. Варна и Дияна
Георгиева –специалист соц.дейности за сведение и изпълнение.

ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ:___п________
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
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ЗАПОВЕД
№ 611
гр.Белослав,25.08. 2015г.
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА , чл.8 и §.2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл.41 ал.3 от
Изборния кодекс, във връзка с провеждане на Избори за общински съветници и за
кметове и Национален референдум на 25.10.2015 год.

ОПРЕДЕЛЯМ:
Местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Белослав
както следва:
1-ва секция - Клуб на пенсионера в кв.”Изгрев”
2-ра секция – пивница ПК”Заря” на ул.”Димитър Ватев” до църквата
3-та секция - пивница ПК”Заря” на ул.”Димитър Ватев” до църквата
4-та секция – Клуб на пенсионера Белослав- център, ул.”Гебедже”№8
5-та секция – НЧ”Съзнание” гр.Белослав
6-та секция - НЧ”Съзнание” гр. Белослав
7-ма секция – Медицински център І Белослав ЕООД, гр.Белослав
8-ма секция – Медицински център І Белослав ЕООД, гр.Белослав
9-та секция – Клуб на пенсионера в кв.”Акации”
10-та секция – Клуб на пенсионера в кв.”Акации”
11-та секция – търговски обект - І ет. в сградата на кметство с.Разделна
12-та секция – Клуб на пенсионера в с.Страшимирово
13-та секция – Клуб на пенсионера с.Езерово, ул.”Клокотница”№1
14-та секция - клуб на пенсионера с.Езерово, ул.”Клокотница”№1
Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на град Белослав чрез
местното радио, да се обяви на информационното табло на сградата на Общинска
администрация гр. Белослав, на таблата в кметствата и на Интернет страницата на
общината.
Изпълнението на заповедта възлагам на директор дирекция „МПД” и специалист
„Социални дейности”.
Контрол по изпълнението възлагам на Донка Монева – Секретар на Община
Белослав.
Копие от заповедта да се връчи на Секретаря на Община Белослав, директор
дирекция “МПД”, специалист „Соц.дейности" и кметовете на кметства за сведение и
изпълнение.
ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ:______п_____
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

