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тел.: 0608/40021 
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З А П О В Е Д  

 

№ З-16-766/25.08. 

гр. Попово, 2016 г. 

 

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

администрация, чл. 41, ал. 1 и ал. 3, чл.42 от Изборния кодекс във връзка произвеждане на 

частичен избор за кмет на кметство Баба Тонка, Община Попово, Област Търговище на 02 

октомври 2016 г., насрочени с указ № 180 от 10.06.2016 г. на Президента на Република 

България.  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 1. Определям място за обявяване на избирателния списък за провеждане на частичен 

избор за кмет на кметство Баба Тонка на 02.10.2016 г., - Информационно табло на адрес: с. Баба 

Тонка, община Попово, област Търговище ул. „Тр. Иванов” № 26. 

 2. В срок до 31.08.2016 г. вкл. Избирателния списък да бъде обявен на населението в 

района на съответната избирателна секция и публикуван на интернет страницата на Община 

Попово. Справка по ЕГН може да бъде извършена в „Център за административни услуги и 

информация” в Община Попово или на тел. 0800-12-805. 

 3. Избирателния списък да се връчи за обявяване на временно изпълняващия длъжността 

кмет на кметство Баба Тонка и Красимир Кьосев – ст. експерт в Дирекция „Обща 

администрация” срещу подпис за изпълнение. 

 4. Списъка да се постави на видно място в района на избирателната секция. 

 5. За периода до провеждането на изборите за кмет на кметство Баба Тонка на 02.10.2016 

г. съхраняването на избирателните списъци и поддържането им в изряден вид възлагам на 

стопанисващия съответния обект. 

 6. Препис от заповедта да се връчи на Директор Дирекция „Обща администрация” и 

временно изпълняващия длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка за извършване на 

организационно техническа подготовка по обявяване на избирателните списъци и на ОИК за 

сведение. 

  

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Владимир Пенчев Иванов – секретар 

на Община Попово. 

 

  

 

ЗА КМЕТ: 

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО:………………………… 

           инж. МИЛЕНА БОЖАНОВА  
   /съгласно Заповед № З-16-692 от 27.07.2016 г./  

 


