


ЗАПОВЕД №  Ав-02-70 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Дартфорд/Грейс, Есекс,  

на адрес: Royal Victoria & Bull Hotel, 1 High St, Dartford DA1 1DU  (№ 
324300415) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-71 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Дънди,  

на адрес: Best Western Invercarse Hotel , 371 Perth Rd, DD2 1PG  (№ 
324300416) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД № Ав-02-48 
 

от 19.06.2021 г. 2021 г. 

за образуване на избирателни секции в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия  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 гр. Единбург,  Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, както следва: 

 

1. Единбург 1, на адрес: Novotel Edinburgh Centre, 80 Lauriston Place, EH3 
9DE (№ 324300417) 

2. Единбург 2, на адрес: Novotel Edinburgh Centre, 80 Lauriston Place, EH3 
9DE (№ 324300418) 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
    МАРИН РАЙКОВ 
  

ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 
 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-72 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Екзитър,  

на адрес: Jurys Inn Exeter Western Way, Exeter EX1 2DB  (№ 
324300419) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-73 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Енискилън,  

на адрес: Fermanagh House, Broadmeadow, BT74 7HR  (№ 
324300420) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН
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ЗАПОВЕД № Ав-02-45 
 

от 19.06.2021 г. 2021 г. 

за образуване на избирателни секции в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия  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 гр. Лондон,  Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, както следва: 

 

1. Лондон (Посолство 1), на адрес: 186-188 Queen’s Gate London SW7 5HL 
(№ 324300482) 

2. Лондон (Посолство 2), на адрес: 186-188 Queen’s Gate London SW7 5HL 
(324300483) 

3. Лондон (Посолство 3), на адрес: 186-188 Queen’s Gate London SW7 5HL 
(324300484) 

4. Лондон (Посолство 4), на адрес: 12 Queen’s Gate Gardens SW7 5LY 
(324300485) 

5. Лондон (Баркинг 1), на адрес: Unit 2, New England industrial estate, 
Gascoigne road, Barking, Essex IG11 7NZ (324300441) 

6. Лондон (Баркинг 2), на адрес: Unit 2, New England industrial estate, 
Gascoigne road, Barking, Essex IG11 7NZ (324300442) 

7. Лондон (Баркинг 3), на адрес: Unit 2, New England industrial estate, 
Gascoigne road, Barking, Essex IG11 7NZ (324300443) 

8. Лондон (Баркинг 4), на адрес: Unit 2, New England industrial estate, 
Gascoigne road, Barking, Essex IG11 7NZ (324300444) 

9. Лондон - Барнет и Енфийлд, на адрес: St John the Evangelist, Bourne Hill, 
Palmers Green, N13 4DA (324300445) 

10. Лондон - Бромли, на адрес: 33 Rodway Rd, Bromley BR1 3JP (324300446) 
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11. Лондон (Гринуич 1), на адрес: 2 Kingsman parade SE18 5QE Woolwich 
(324300447) 

12. Лондон (Гринуич 2), на адрес: 2 Kingsman parade SE18 5QE Woolwich 
(324300448) 

13. Лондон (Ийлинг 1), на адрес: Hotel DoubleTree by Hilton 2-8 Hanger Lane 
W5 3HN (324300449) 

14. Лондон (Ийлинг 2), на адрес: Hotel DoubleTree by Hilton 2-8 Hanger Lane 
W5 3HN (324300450) 

15. Лондон (Ийлинг 3), на адрес: Hotel DoubleTree by Hilton 2-8 Hanger Lane 
W5 3HN (324300451) 

16. Лондон - Канада Уотър, на адрес: The Red Lion 640 High Rd Leytonstone, 
Bushwood, London E11 3AA (324300452) 

17. Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк, на адрес: 25 
Cricklewood Lane, London, NW2 1HP (324300453) 

18. Лондон - Кройдън, на адрес: Vess Auto Car Repair Centre, 19 - 25 Neville 
Rd, Croydon, CR0 2DS (324300454) 

19. Лондон - Лейтънстоун, на адрес: The Red Lion 640 High Rd Leytonstone, 
Bushwood, London E11 3AA (324300455) 

20. Лондон - Норбъри, на адрес: Kensington Avenue Primary School, 
Kensington Avenue, Thornton Heath, CR7 8BT (324300456) 

21. Лондон (Палмърс Грийн 1), на адрес: KB02 venue Lodge Drive Car Park, 
220 Green Lanes, London N13 5LB (324300457) 

22. Лондон (Палмърс Грийн 2), на адрес: KB02 venue Lodge Drive Car Park, 
220 Green Lanes, London N13 5LB (324300458) 

23. Лондон (Палмърс Грийн 3), на адрес: KB02 venue Lodge Drive Car Park, 
220 Green Lanes, London N13 5LB (324300459) 

24. Лондон - Ричмънд ъпон Темз, на адрес: 21 Sheen Road,Richmond, TW9 
1AD (324300460) 

25. Лондон - Ромфорд, на адрес: Eden College 34 Mawney Road, Romford, RM7 
7HD (324300461) 

26. Лондон (Сатън 1), на адрес: Thomas Wall Centre 52 Benhill Ave, Sutton SM1 
4DP (324300462) 

27. Лондон (Сатън 2), на адрес: Thomas Wall Centre 52 Benhill Ave, Sutton SM1 
4DP (324300463) 

28. Лондон (Стратфорд 1), на адрес: Holiday Inn Express London - Stratford, 
an IHG Hotel 196 High St, London E15 2NE (324300464) 

29. Лондон (Стратфорд 2), на адрес: Holiday Inn Express London - Stratford, 
an IHG Hotel 196 High St, London E15 2NE (324300465) 

30. Лондон (Стратфорд 3), на адрес: Holiday Inn Express London - Stratford, 
an IHG Hotel 196 High St, London E15 2NE (324300466) 
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31. Лондон - Сърбитън 1, на адрес: Hillcroft College,South Bank,Surbiton,KT6 
6DF (324300467) 

32. Лондон - Сърбитън, Кингстън, на адрес: Units 5 -7 Canbury Business Park, 
Elm Crescent Kingston upon Thames Surrey KT2 6HJ (324300468) 

33. Лондон - Сърбитън, Толуърт, на адрес: Hillcroft College,South 
Bank,Surbiton,KT6 6DF (324300469) 

34. Лондон - Тотнъм, на адрес: Bulgarian School, 171 Park lane, N17 0HJ 
(324300470) 

35. Лондон - Тотнъм 2, на адрес: Bulgarian School, 171 Park lane, N17 0HJ 
(324300471) 

36. Лондон (Уимбълдън 1), на адрес: William Morris Meeting Rooms, 267 The 
Broadway, London SW19 1SD (324300472) 

37. Лондон (Уимбълдън 2), на адрес: William Morris Meeting Rooms, 267 The 
Broadway, London SW19 1SD (324300473) 

38. Лондон (Уимбълдън 3), на адрес: William Morris Meeting Rooms, 267 The 
Broadway, London SW19 1SD (324300474) 

39. Лондон (Уолтъмстоу 1), на адрес: The Mill 7-11 Coppermill Lane, 
Walthamstow, E17 7HA (324300475) 

40. Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд  2), на адрес: The Mill 7-11 Coppermill 
Lane, Walthamstow, E17 7HA (324300476) 

41. Лондон - Уорчестър Парк, на адрес: 107 Manor Dr N, New Malden KT3 5PD 
(324300477) 

42. Лондон - Ууд Грийн, на адрес: The Community HUB Haringey 8 Caxton 
Road, N22 6TB (324300478) 

43. Лондон - Финсбъри Парк, на адрес: 134 Holloway Road N7 8DD 
(324300479) 

44. Лондон - Хароу, на адрес: Delhi Darbaar 56-60 Northolt Road HA2 0DW 
(324300480) 

45. Лондон - Хаунслоу, на адрес: Hounslow Community Centre 9 Montague 
Road TW3 1JY (324300481) 

46. Лондон – Фелтъм, на адрес: Bedfont Lane, Community Centre, 9 Proctors 
Close Feltham TW14 9NE (324300520) 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
    МАРИН РАЙКОВ 
  

ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 
 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-74 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Ийстбърн,  

на адрес: The View Hotel Eastbourne, Grand Parade, Eastbourne BN21 
4DN  (№ 324300421) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-75 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Имингъм,  

на адрес: Bert Boyden Community Centre 34 Carver Road  
Immingham DN40 1DS  (№ 324300422) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-76 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Йорк,  

на адрес: Holliday Inn York, Tadcaster Road, York YO24 1QF  (№ 
324300423) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-77 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Ипсуич,  

на адрес: 40 St Matthews Street Ipswich IP1 3EP  (№ 324300424) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-78 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Кардиф,  

на адрес: Grange Pavilion, Grange Gardens, Grangetown CF11 7LJ, 
Cardiff  (№ 324300425) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-79 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Карлайл, Кумбрия,  

на адрес: Carlisle Station Hotel, Court Square, Carlisle CA1 1QY  (№ 
324300426) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 



ЗАПОВЕД № Ав-02-49 
 

от 19.06.2021 г. 2021 г. 

за образуване на избирателни секции в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия  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 гр. Кеймбридж,  Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, както следва: 

 

1. Кеймбридж 1, на адрес: Clayton Hotel Cambridge, 27-29 Station Rd, 
Cambridge, CB1 2FB (№ 324300427) 

2. Кеймбридж 2, на адрес: Clayton Hotel Cambridge, 27-29 Station Rd, 
Cambridge, CB1 2FB (324300428) 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
    МАРИН РАЙКОВ 
  

ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 
 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-80 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Кентърбъри, Кент  

на адрес: Canterbury Club 31 St. Margaret's Street, Canterbury, CT1 
2TG  (№ 324300429) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-81 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Килкийл,  

на адрес: The Nautilus Centre, Rooney Rd, Kilkeel, Newry BT34 4AG  
(№ 324300430) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД № Ав-02-50 
 

от 19.06.2021 г. 2021 г. 

за образуване на избирателни секции в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия  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 гр. Ковънтри,  Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, както следва: 

 

1. Ковънтри 1, на адрес: 65B George Eliot Rd, Coventry, CV1 4HT 
(№324300431) 

2. Ковънтри 2, на адрес: 65B George Eliot Rd, Coventry, CV1 4HT 
(№324300432) 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
    МАРИН РАЙКОВ 
  

ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 
 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-82 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Колчестър,  

на адрес:   Holiday Inn Colchester, Abbotts Lane, Eight Ash Green, 

Colchester, CO6 3QL (№ 324300433) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 
 

МАРИН РАЙКОВ 
 

ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-83 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Кроули,  

на адрес: Crowne Plaza London, Langley Dr, Crawley RH11 7SX  (№ 
324300434) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-84 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Крю,  

на адрес: 39 Victoria Street, Crewe, CW1 2JG  (№ 324300435) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-85 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Ланкастър,  

на адрес: 7 Rosemary Ln, Lancaster LA1 1NR (№ 324300436) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/  

 
МАРИН РАЙКОВ  

ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-86 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Лестър,  

на адрес: 65 Bedford Street South, Leicester LE1 3JR  (№ 324300437) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-87 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Ливърпул,  

на адрес: Cabbage Hall 20, Breck road Anfield, Liverpool L4 2RB  (№ 
324300438) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-88 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Лийдс,  

на адрес: The Met Hotel Leeds King St, Leeds LS1 2HQ  (№ 
324300439) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-89 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Линкълн,  

на адрес: 1 Sibthorp St, Lincoln LN5 7SH  (№ 324300440) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД № Ав-02-51 
 

от 19.06.2021 г. 2021 г. 

за образуване на избирателни секции в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия  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 гр. Лутън,  Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, както следва: 

 

1. Лутън 1, на адрес: Hampton by Hilton Luton Airport 42-50 Kimpton Road 
Luton LU2 0 NB (№ 324300486) 

2. Лутън 2, на адрес: Hampton by Hilton Luton Airport 42-50 Kimpton Road 
Luton LU2 0 NB (324300487) 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
    МАРИН РАЙКОВ 
  

ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 
 



ЗАПОВЕД № Ав-02-52 
 

от 19.06.2021 г. 2021 г. 

за образуване на избирателни секции в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия  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 гр. Манчестър,  Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, както следва: 

 

1. Манчестър 1, на адрес: The Castlefield Hotel, Liverpool Road, Manchester, 
M3 4JR, United Kingdom (№ 324300488) 

2. Манчестър 2, на адрес: Community Centre 29, Lewis Street Eccles, 
Manchester M30 0PY (324300489) 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
    МАРИН РАЙКОВ 
  

ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 
 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-90 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Мейдстоун,  

на адрес: Stepway Youth&Community Centre, Cumberland Ave, 
Maidstone ME15 7JN  (№ 324300490) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-91 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Милтън Кийнс,  

на адрес: Middleton Primary School Noon Layer Drive, Middleton 
MK10 9EN, Milton Keynes, Buckinghamshire  (№ 324300491) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-92 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Норич,  

на адрес: Maids Head Hotel, Tombland, Norwich, NR3 1LB, Norfolk  
(№ 324300492) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-93 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Нотингам,  

на адрес: Foxhall Lodge Foxhall Road Nottingham NG7 6LH  (№ 
324300493) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-94 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Нюкасъл,  

на адрес: Holiday Inn Express Newcastle City Centre, Waterloo 
Square, St James' Blvd, Newcastle upon Tyne, NE1 4DN  (№ 

324300494) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-95 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Озуъстри,  

на адрес: The Wynnstay Hotel & Spa 43 Church Street Oswestry 
Shropshire SY11 2SZ  (№ 324300495) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-96 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Оксфорд,  

на адрес: Cheney School, Cheney Lane Headington, OX3 7QH, Oxford  
(№ 324300496) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-97 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в Остров Джърси, Сейнт Хелиър, Чанел Айлъндс,  

на адрес: Pomme d'Or Hotel, Liberation Square, Jersey JE1 3UF, Jersey  
(№ 324300497) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-98 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в Остров Ман, Дъглас,  

на адрес: Regency Hotel, Metropole Mansions, Queens Promenade, 
Douglas IM2 4NN  (№ 324300498) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-99 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Питърбъро,  

на адрес: Tavan, 77 Lincoln Rd, Peterborough PE1 2SH  (№ 
324300499) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-100 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Плимут,  

на адрес: Copthorne Hotel Plymouth, Armada Way, Plymouth PL1 1AR  
(№ 324300500) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-101 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Портсмут,  

на адрес: Holiday Inn Portsmouth Pembroke road Porsmouth PO1 
2TA  (№ 324300501) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-102 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Престън,  

на адрес: Penwortham Priory Academy, Crow Hills Road, 
Penwortham,  Preston PR1 0JE  (№ 324300502) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-103 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Пърт,  

на адрес: The Station Hotel, 1 Leonard Street,  Perth PH2 8HE  (№ 
324300503) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-104 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Рединг,  

на адрес: 1 New Rd, Sindlesham, Winnersh Community Centre RG41 
5DX  (№ 324300504) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-105 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Рексъм,  

на адрес: Ramada Plaza, Ellice Way, Wrexham LL13 7YH  (№ 
324300505) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-106 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Саутенд-он-сии,  

на адрес: Muthu Westcliff Hotel, 18-20 Westcliff Parade, Westcliff-on-
Sea, Southend-on-Sea, Westcliff-on-Sea SS0 7QW  (№ 324300506) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД № Ав-02-53 
 

от 19.06.2021 г. 2021 г. 

за образуване на избирателни секции в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия  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 гр. Саутхемптън,  Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, както следва: 

 

1. Саутхемптън 1, на адрес: Holiday Inn Southampton, Herbert Walker Ave, 
Southampton SO15 1AG (№ 324300507) 

2. Саутхемптън 2, на адрес: Holiday Inn Southampton, Herbert Walker Ave, 
Southampton SO15 1AG (324300508) 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
    МАРИН РАЙКОВ 
  

ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 
 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-107 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Стафорд,  

на адрес: Gaol Square, Stafford ST16 3AJ  (№ 324300509) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-108 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Стоук он Трент,  

на адрес: Best Western Stoke City Centre, 66 Trinity St., Hanley, Stoke 
on Trent, ST1 5HB  (№ 324300510) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-109 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Стърминстър Нютън,  

на адрес: The Exchange Old Market Hill Sturminster Newton Dorset 
DT10 1FH  (№ 324300511) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-110 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Суиндън,  

на адрес: Village Hotel Swindon, Shaw Ridge Leisure Park, Whitehill 
Way, Swindon SN5 7DW  (№ 324300512) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-111 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Тънбридж Уелс,  

на адрес: St John's Park Pavilion,  Beltring Rd, Tunbridge Wells TN4 
9UA  (№ 324300513) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-112 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Уестън Супер Мер,  

на адрес: The Stable Creative Hub, 3-6 Wadham St, Weston-super-
Mare BS23 1JY  (№ 324300514) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-113 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Уисбийч,  

на адрес: 110 Norfolk St, Wisbech PE13 2LD  (№ 324300515) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-114 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Уорингтън,  

на адрес: Holiday Inn Warrington Woolston Grange Avenue 
Warrington Cheshire WA1 4PX  (№ 324300516) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-115 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Уотфорд,  

на адрес: Holiday Inn Watford Junction, 65-67 Clarendon Rd, Watford 
WD17 1DS  (№ 324300517) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-116 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Устър/Уочестър,  

на адрес: Worcester, WR1 1NW,  No 2 , Westbury Street  (№ 
324300518) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-117 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Уулвърхамптън,  

на адрес: Novotel Wolverhampton Union Street WV1 3JN 
Wolverhampton  (№ 324300519) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-118 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

Флийтууд,  

на адрес:   272 Colne Road, Burnley, BB1 ODZ 

 (№ 324300521) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК:   /П/ 
 

МАРИН РАЙКОВ 
 
ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-120 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Хемел-Хемпстед,  

на адрес: Holiday Inn Hemel Hempstead, Breakspear Way, Hemel 
Hempstead HP2 4UA  (№ 324300523) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-121 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Херефорд,  

на адрес: 34 Eign Gate , Hereford,HR4 0AB  (№ 324300524) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-122 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Хъл,  

на адрес: 69 Coltman Street, Hull, HU3 2SJ  (№ 324300525) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД № Ав-02-54 
 

от 19.06.2021 г. 2021 г. 

за образуване на избирателни секции в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия  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 гр. Чатъм,  Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, както следва: 

 

1. Чатъм 1, на адрес: 84 Luton Road, ME4 5AB, Chatham, Kent (№ 324300526) 

2. Чатъм 2, на адрес: King Charles Hotel, Brompton Rd, Gillingham, ME7 5QT 
(324300527) 

3. Чатъм 3, на адрес: King Charles Hotel, Brompton Rd, Gillingham, ME7 5QT 
(324300528) 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 
 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-119 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Челмсфорд,  

на адрес: The Country Hotel 29 Rainsford Road  Chelmsford  CM1 2PZ  
(№ 324300522) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД № Ав-02-55 
 

от 19.06.2021 г. 2021 г. 

за образуване на избирателни секции в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия  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 гр. Честър,  Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, както следва: 

 

1. Честър 1, на адрес: Mercure Chester Abbots Well Hotel, Whitchurch 
Road,Christleton,Chester,CH3 5QL (№ 324300529) 

2. Честър 2, на адрес: Mercure Chester Abbots Well Hotel, Whitchurch 
Road,Christleton,Chester,CH3 5QL (№ 324300530) 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-123 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Шефилд,  

на адрес: Jurys Inn Sheffield 119 Eyre Street, Sheffield S1 4QW  (№ 
324300531) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН
 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-56 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Абърдийн,  

на адрес: Mercure Aberdeen Caledonian Hotel, 10-14 Union Terrace, 
AB10 1WE  (№ 324300397) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-57 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Арма,  

на адрес: Armagh Business Centre, 2 Loughgall Road, BT61 7NH  (№ 
324300398) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-58 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Базилдън,  

на адрес:  Holiday Inn  

Basildon 

Festival Leisure Park, Waterfront Walk 

Basildon SS14 3DG (№ 324300399) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
МАРИН РАЙКОВ 

 
ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-59 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Бедфорд,  

на адрес: SMART Prebend Street 12 Prebend Street Bedford MK40 
1QW  (№ 324300400) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-60 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Бейзингстоук,  

на адрес: Westside Community Centre, Russell Howard Hall, Paddock 
Rd, RG22 6QB  (№ 324300401) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-61 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Белфаст,  

на адрес: Clayton Hotel  22 Ormeau Avenue, Белфаст, BT2 8HS  (№ 
324300402) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД № Ав-02-46 
 

от 19.06.2021 г. 2021 г. 

за образуване на избирателни секции в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия  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 гр. Бирмингам,  Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, както следва: 

 

1. Бирмингам 1, на адрес: Birmingham Conference and Events Centre & Lobby 
on Hill Street, Innovation room 1, Hill Street Birmingham B5 4EW (№ 
324300403) 

2. Бирмингам 2, на адрес: Birmingham Conference and Events Centre & Lobby 
on Hill Street, Innovation room 2, Hill Street Birmingham B5 4EW 
(324300404) 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
    МАРИН РАЙКОВ 
  

ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 
 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-62 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Бишъпс Стортфорд,  

на адрес: Methodist Church, 34B South Street, CM23 3AZ  (№ 
324300405) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-63 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Богнър Реджис,  

на адрес: Regis School of Music 46 Sudley Rd PO21 1ER  (№ 
324300406) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-64 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Борнмът,  

на адрес: St Michael’s C of E prima School Somerville Rd, BH2 5LH  (№ 
324300407) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-65 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Бостън,  

на адрес: 20 High Street, Boston, PE21 8 SH  (№ 324300408) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-66 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Брайтън,  

на адрес: Jurys Inn Brighton 101 Stroudley Rd, Brighton BN1 4DJ  (№ 
324300409) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД № Ав-02-47 
 

от 19.06.2021 г. 2021 г. 

за образуване на избирателни секции в Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия  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 гр. Бристол,  Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, както следва: 

 

1. Бристол 1, на адрес: 90 West Street, St. Phillips, Bristol BS2 0BL (№ 
324300410) 

2. Бристол 2, на адрес: 74 West Street, St. Phillips, Bristol BS2 0BL 
(324300411) 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
    МАРИН РАЙКОВ 
  

ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 
 



ЗАПОВЕД №  Ав-02-67 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Гилфорд,  

на адрес: University of Surrey, University Campus, Teaching Block, 
Guildford GU2 7AP  (№ 324300412) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-68 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Глазгоу,  

на адрес: John McIntyre Building, University of Glasgow, University 
Avenue, Glasgow, G12 8QQ  (№ 324300413) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

 
ПОСЛАНИК: /П/ 

 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД №  Ав-02-69 
 

от  19.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия 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 2021г.  

 

в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  

в гр. Глостър,  

на адрес: Holiday Inn Express South Waterwells Business Park, 
Quedgeley, Gloucester GL2 2AB  (№ 324300414) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК: /П/ 
 
      МАРИН РАЙКОВ 
 
  ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТОНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН



ЗАПОВЕД № Ав-02-133 
 

от 06.07.2021 г. 

за изменение на Заповед № Ав-02-45 от 19.06.2021 г. на  ръководителя на 
дипломатическото представителство на Република България в Обединеното 

кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон 

 
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: 
 
В Заповед № Ав-02-45 от 19.06.2021 г.  по отношение на избирателни секции с № 
324300452 и 324300455 думите  „16. Лондон - Канада Уотър, на адрес: The Red 
Lion 640 High Rd Leytonstone, Bushwood, London E11 3AA (324300452)“ се 
заменят с „16. Лондон - Канада Уотър, на адрес: 2 Harvey Road, London, E11 3DB 
(324300452)“ и думите „19. Лондон - Лейтънстоун, на адрес: The Red Lion 640 
High Rd Leytonstone, Bushwood, London E11 3AA (324300455)“ се заменят с „19. 
Лондон - Лейтънстоун, на адрес: 2 Harvey Road, London, E11 3DB (324300455).  

МОТИВИ: Наложителна смяна на помещение поради отказ на собственика на вече 
наетото помещение да го предостави, с аргумента, че в деня на изборите се очаква 
Англия да играе финал на Европейско първенство по футбол на стадион Уембли, а 
в същата сграда се намира и пъб, в който ще се съберат множество фенове, което 
поставя под риск нормалното протичане на изборния процес. Новонаетото 
помещение е в непосредствена близост и няма да се налага гласоподавателите от 
да пътуват повече.  
 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

ПОСЛАНИК:          /П/ 
МАРИН РАЙКОВ 

ПЕЧАТ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН 
 
             
 

 


