






























































ЗАПОВЕД № Пр-17-34 
от 20.06.2021 г. 

за образуване на избирателни секции в Кралство Испания за произвеждане 
на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.  

 
На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 11 от Решение № 14-НС 

от  14 май 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда 
за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г. , във връзка с Решение № 253-НС от 
18.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в 
държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя 

на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за 
народни представители на 11 юли 2021г. 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 
 

образувам избирателни секции за произвеждане на изборите за народни 
представители на 11 юли 2021г. в Кралство Испания, гр. Барселона, както следва: 

 

1. Гр. Барселона, Генерално консулство на Република България I, на адрес: 
Avenida/ Riera de Cassoles 54, entresuelo, 08012, Barcelona  (СИК № 
322200231) 
 

2. Гр. Барселона, Генерално консулство на Република България II, на адрес: 
Avenida/ Riera de Cassoles 54, entresuelo, 08012, Barcelona  (СИК 
№322200232 ) 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (п) 
 
                                                                                         ЦВЕТЕЛИН ЦОЛОВ 
                                                                                 генерален консул в Барселона 
 
                                                                                                                       ПЕЧАТ НА ДКП 
 



ЗАПОВЕД № Пр-17-35 
от 20.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Кралство Испания за произвеждане 
на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.  

 
На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 11 от Решение № 14-НС 

от  14 май 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда 
за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г. , във връзка с Решение № 253-НС от 

18.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в 
държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя 

на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за 
народни представители на 11 юли 2021г. 

 
 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. в Кралство Испания, в гр. Ехеа де Лос Кабайерос, 
на адрес: Paseo de la Constitución, nº 130, 50600, Ejea de los Caballeros, Polideportivo 
Municipal (СИК № 322200247) 

 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (п) 
 
                                                                                         ЦВЕТЕЛИН ЦОЛОВ 
                                                                                 генерален консул в Барселона 
 
                                                                                                                       ПЕЧАТ НА ДКП 
 



ЗАПОВЕД № Пр-17-42 
от 20.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Кралство Испания за произвеждане 
на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.  

 
На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 11 от Решение № 14-НС 

от  14 май 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда 
за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г. , във връзка с Решение № 253-НС от 

18.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в 
държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя 

на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за 
народни представители на 11 юли 2021г. 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. в Кралство Испания, в гр. Фигерес, на адрес:  Plaza 
del Ayuntamiento, 12, 17600, Figueres, (СИК № 322200283) 

 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (п) 
 
                                                                                         ЦВЕТЕЛИН ЦОЛОВ 
                                                                                 генерален консул в Барселона 
 
                                                                                                                       ПЕЧАТ НА ДКП 
 



ЗАПОВЕД № Пр-17-41 
от 20.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Кралство Испания за произвеждане 
на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.  

 
На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 11 от Решение № 14-НС 

от  14 май 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда 
за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г. , във връзка с Решение № 253-НС от 

18.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в 
държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя 

на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за 
народни представители на 11 юли 2021г. 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. в Кралство Испания, в гр. Фрага, на адрес:  Oficina 
de Turismo, Paseo Barrón 9, 22520, Fraga (Huesca), (СИК № 322200284) 

 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (п) 
 
                                                                                         ЦВЕТЕЛИН ЦОЛОВ 
                                                                                 генерален консул в Барселона 
 
                                                                                                                       ПЕЧАТ НА ДКП 
 



ЗАПОВЕД № Пр-17-37 
от 20.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Кралство Испания за произвеждане 
на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.  

 
На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 11 от Решение № 14-НС 

от  14 май 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда 
за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г. , във връзка с Решение № 253-НС от 

18.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в 
държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя 

на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за 
народни представители на 11 юли 2021г. 

 
 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. в Кралство Испания, в гр. Лейда, на адрес: Calle de 
Terrassa 1, 25005, Lleida - Centro Cívico de Balafia (СИК № 322200256) 

 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (п) 
 
                                                                                         ЦВЕТЕЛИН ЦОЛОВ 
                                                                                 генерален консул в Барселона 
 
                                                                                                                       ПЕЧАТ НА ДКП 
 



ЗАПОВЕД № Пр-17-36 
от 20.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Кралство Испания за произвеждане 
на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.  

 
На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 11 от Решение № 14-НС 

от  14 май 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда 
за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г. , във връзка с Решение № 253-НС от 

18.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в 
държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя 

на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за 
народни представители на 11 юли 2021г. 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. в Кралство Испания, в гр. Йорет де Мар, на адрес: 
Centro Cívico „Can Carbo“, Avenida Catalunya 31, 17310, Lloret de Mar (Girona), 
(СИК № 322200257) 

 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (п) 
 
                                                                                         ЦВЕТЕЛИН ЦОЛОВ 
                                                                                 генерален консул в Барселона 
 
                                                                                                                       ПЕЧАТ НА ДКП 
                   



ЗАПОВЕД № Пр-17-38 
от 20.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Кралство Испания за произвеждане 
на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.  

 
На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 11 от Решение № 14-НС 

от  14 май 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда 
за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г. , във връзка с Решение № 253-НС от 

18.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в 
държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя 

на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за 
народни представители на 11 юли 2021г. 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. в Кралство Испания, в гр. Реус, на адрес:  Avenida 
dels Paisos Catalans, 106, 43205, Reus (СИК № 322200271) 

 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (п) 
 
                                                                                         ЦВЕТЕЛИН ЦОЛОВ 
                                                                                 генерален консул в Барселона 
 
                                                                                                                       ПЕЧАТ НА ДКП 
 



ЗАПОВЕД № Пр-17-39 
от 20.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Кралство Испания за произвеждане 
на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.  

 
На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 11 от Решение № 14-НС 

от  14 май 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда 
за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г. , във връзка с Решение № 253-НС от 

18.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в 
държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя 

на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за 
народни представители на 11 юли 2021г. 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. в Кралство Испания, в гр. Салоу, на адрес: Calle de 
l`Advocat Gallego 2, 43840 Salou (Tarragona) Pasillo del Teatro Auditorio de 
Salou  (СИК № 322200272) 

 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (п) 
 
                                                                                         ЦВЕТЕЛИН ЦОЛОВ 
                                                                                 генерален консул в Барселона 
 
                                                                                                                       ПЕЧАТ НА ДКП 
 



ЗАПОВЕД № Пр-17-40 
от 20.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Кралство Испания за произвеждане 
на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.  

 
На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 11 от Решение № 14-НС 

от  14 май 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда 
за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г. , във връзка с Решение № 253-НС от 

18.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в 
държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя 

на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за 
народни представители на 11 юли 2021г. 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. в Кралство Испания, в гр. Сарагоса, на адрес: 
Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter,  Plaza Mayor 3, 50008, Zaragoza (СИК № 

322200274) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (п) 
 
                                                                                         ЦВЕТЕЛИН ЦОЛОВ 
                                                                                 генерален консул в Барселона 
 
                                                                                                                       ПЕЧАТ НА ДКП 
 
















































