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З А П О В Е Д  

 

№ З-16-857#2/06.10. 

гр. Попово, 2016 г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

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

администрация, чл.10 от Изборния кодекс, във връзка произвеждане на избори за 

президент и вицепрезидент на Република България на 06.11.2016 г., насрочени с 

Решение на Народното събрание на Република България от 29 юли 2016 г. и Национален 

референдум на 06.11.2016 г., насрочен с Указ № 279 от 08.08.2016 г. на Президента на 

Република България с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с 

мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли 

въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте 

ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и 

коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните 

парламентарни избори?“ 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Определям избирателна секция 28-24-00-013 /Център за социална рехабилитация 

и интеграция/ за секция, където да гласуват избирателите с  увредено зрение или 

със затруднения в придвижването. 

2. Пред избирателната секция да се поставят табела и други обозначителни знаци, 

на които да се отбележи допълнителното  предназначение на секцията. 

3. Табелата и обозначителните знаци да се поставят на видимо място, вкл. на входа 

на сградата. Същите да бъдат достатъчно големи и с шрифт – контрастен на фона 

на знака. 

4. До 11.00 часа на 06 ноември 2016 г. /деня на изборите/, на телефон 0608/40279  

гражданите могат да направят заявки за помощ. 

5. Заповедта да се оповести публично чрез средствата за масово осведомяване в 

Община Попово, а копие от нея да се изпрати на РИК - Търговище. 

6. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Владимир Иванов – Секретар на 

Община Попово. 
 

 

Кмет на Община Попово .............................................  

                        /д-р Людмил Веселинов/  

 

 


