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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МОНТАНА 

РЕШЕНИЕ 

№ 19-НР 

от 7 януари 2013 г. 

 

ОТНОСНО:  изменение на Решение № 6-НР от 10 декември 2012 г. на РИК 

Монтана 

 

Постъпило е писмо с вх. № 22 от 14 декември 2012 г. от кмета на община 

Медковец за промяна адреса на мястото за гласуване на секция № 122600005 в с. 

Аспарухово. 

Постъпили са писма с вх. № 47, 48 и 49 от 28 декември 2012 г. от кмета на 

община Георги Дамяново, от кмета на община Монтана, от кмета на община 

Бойчиновци, № 50 от 2 януари 2013 г. от кмета на община Вършец, № 53, 54, 55, 56 и 

57 от 3 януари 2013 г. от кмета на община Чипровци, от кмета на община Брусарци,  от 

кмета на община Берковица, от кмета на община Вълчедръм и от кмета на община 

Медковец, № 59 и 60 от 4 януари 2013 г. от кмета на община Лом и от кмета на община 

Якимово. 

   На основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление и чл. 176, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с чл. 

71, ал. 6 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия -  Монтана  

 

Р Е Ш И: 

 

               І. Изменя адреса на мястото на гласуване на секиця № 122600005 в с. 

Аспарухово, община Медковец като вместо „Читалище „Просвета” ул. „Георги 

Димитров” 15 с. Аспарухово” да се чете „Клуб на пенсионера и инвалида, ул. „Георги 

Димитров” 15 с.Аспарухово”. 

ІІ. Заличава избирателни секции на територията на област Монтана, както 

следва:  

 1.120200041 – подвижна избирателна секция на територията на община 

Берковица. 

2. 120400020 - подвижна избирателна секция на територията на община 

Бойчиновци. 

3. 120700012 - подвижна избирателна секция на територията на община 

Брусарци. 

4. 121100022 - подвижна избирателна секция на територията на община 

Вълчедръм. 

5. 121200017 - подвижна избирателна секция на територията на община 

Вършец. 

6. 121400013 - подвижна избирателна секция на територията на община Георги 

Дамяново. 

7. 122600008 - подвижна избирателна секция на територията на община 

Медковец. 

8. 122900073 - подвижна избирателна секция на територията на община 

Монтана. 

9.123600013 - подвижна избирателна секция на територията на община 

Чипровци. 

10.123800010 - подвижна избирателна секция на територията на община 

Якимово. 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Пламка Христова 
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СЕКРЕТАР: 

Васил Върбанов 

 
 
Обявено на 7 януари 2013 г. в 17:00 часа 
 
Свалено на ……януари 2013 г. в ………….часа 

 

 


