
 
Общинска администрация – гр. Рила, обл. Кюстендил, пл."Възраждане" № 1 централа GSM 0884 400 944, факс 0705/29911  

 www.grad-rila.bg; rilamunicipality@gmail.com 

 
 

 
         

        З А П О В Е Д 

№РД-01-04-22 

гр.Рила, 07.02.2023г.  

 

 

На   основание  чл.44, ал.1, т.8 и ал.2  от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.8,  ал.2, ал.4, ал.6 и ал.8  от   Изборен    кодекс,    предвид  Указ  № 28 от 

31.01.2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02. 2023г.)  на Президентът  на Република  България за насрочване на 

изборите за Народно събрание на 2 април 2023г. и  Решение №-НС/ 06.02.2023г. на ЦИК, относно  единната 

номерация на избирателните секции  в  страната  за  изборите  за народни представители  на  2 април 2023г. 

          

                   О Б Р А З У В А М: 

 

  1.СЕДЕМ  ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ  на  територията  на  Община  Рила,  за   произвеждане        на  

изборите за народни  представители  за Народно събрание  на 2 април 2023г. 

 

2.УТВЪРЖДАВАМ  номерацията, обхват  и  адрес на образуваните избирателни секции по т.1 от 

настоящата заповед в съответствие с Решение №1203-НС/04.08.2022г. на ЦИК, спазвайки Единния 

класификатор на административно – териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) и съгласно 

приложението,  което се явява  неразделна част от заповедта, както следва: 

 

Номер на изборен 

район 

Номер на община Номер  на 

административния  район 

Номер на избирателна 

секция 

10-Кюстендилски 38-Община Рила 00-Община Рила ХХХ-пореден номер на 

избирателната секция 

  

 

Настоящата  заповед   да  се  обяви  публично,  като   се  постави на информационното  табло  в  

административната сграда  на Общинска администрация - гр.Рила,  и  се публикува  на  официалната  интернет 

страница  на  Община Рила на адрес www.grad-rila.bg .  

 

Копия от заповедта да се  предоставят   на ТЗ“ГРАО“ – гр.Кюстендил  и  на Областна администрация, 

гр.Кюстендил за сведение, съответно и на РИК,  гр.Кюстендил,  за да формира единните номера на 

избирателните секции, по реда на чл.8,  ал.8  от   Изборен кодекс и т.5 от Решение №1203-НС/04.08.2022г. на 

ЦИК . 

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, 
т.1 и т.2 от Регламент (ЕС) 2016/679)
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              Настоящата  заповед  може  да  се  оспорва  от  заинтересованите  лица в тридневен срок от 

обявяването й пред областния управител на област  Кюстендил  по  реда  на  чл.8, ал.4  от Изборен кодекс, 

който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично.Решението на областния управител 

може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред  Административен съд, гр.Кюстендил. Съдът 

разглежда  жалбата  в открито заседание в тридневен срок от постъпването й с призоваване на 

заинтересованите страни. Обжалването не спира изпълнението. Решенето на съда се обявява незабавно и не 

подлежи на обжалване. 

 

 Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Бойка Димитрова – Секретар  на Община Рила. 

 

 

Настоящата заповед да се изпрати на заинтересованите  длъжностни лица за сведение. 

 

 

 

Георги Кабзималски 

Кмет на Община Рила   

 

  

 

            

Изготвил, 

 

Бойка Димитрова 

Секретар на Община Рила 
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