
 

 

 

ОБЩИНА  ПОПОВО 
7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 

З А П О В Е Д  

 

№ З-16-800/15.09 

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 с 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 местата за обявяване на избирателните списъци, съгласно приложение № 1 

– неразделна част от настоящата заповед 

 2. В срок до 27.09.2016 г. вкл. избирателните списъци да бъдат обявени 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. Избирателните списъци да се връчат за обявяване на кметовете на кметства, кметските 

наместници и на Красимир Кьосев – ст. експерт в Дирекция „Обща администрация” срещу 

подпис за изпълнение. 

 4. Списъците да се поставят на видно място в района на избирателната секция. 

 5. Ръководителите на фирми и учреждения, директорите на училища и детски градини да 

предоставят витрини, вътрешни преградни стени, колони, остъклени фасади и др.за поставяне 

на избирателните списъци, с оглед извършване на справки по тях от страна на гражданите. 

 6. За периода до провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република 

България и на Национален референдум на 06.11.2016 г. съхраняването на избирателните 

списъци и поддържането им в изряден вид възлагам на стопанисващите съответните обекти. 

 7. 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. 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО:………………………… 

          Д-р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ  
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Приложение № 1 

 

 

СПИСЪК 
 

на местата за обявяване на избирателните списъци в Община 

Попово  за изборите за Президент и вицепрезидент на Р. 

България  и национален референдум на 6.11.2016 г. 
 
 
 

№ на секцията 

 

Място за обявяване на избирателните 

списъци  

28-24-00-001 ЦНСТ и ЦОП ул. „Керамик” № 2 
28-24-00-002 ЦНСТ и ЦОП ул. „Керамик” № 2 
28-24-00-003 Гимназия „Христо Ботев” 
28-24-00-004 ОУ „Любен Каравелов” 
28-24-00-005 Гимназия „Христо Ботев” 
28-24-00-006 ЦДГ „Люляче” 
28-24-00-007 ОУ „Кл. Охридски” 
28-24-00-008 ОУ „Кл. Охридски” 
28-24-00-009 Магазин на Томов 
28-24-00-010 НУ „Кирил и Методий” 

28-24-00-011 Магазин на РПК – ул. „М. Тасева” № 57 
28-24-00-012 Магазин на РПК – ул. „М. Тасева” № 57 
28-24-00-013 Център за социални дейности 
28-24-00-014 ПГ по техника и лека промишленост 
28-24-00-015 ОУ „Н. Й. Вапцаров” 
28-24-00-016 ПГ по Селско стопанство 
28-24-00-017 ПГ по Селско стопанство 
28-24-00-018 ПГ по Селско стопанство 
28-24-00-019 кв. Сеячи НЧ „Съзнание” 
28-24-00-020 кв. Невски НЧ „Възраждане” 
28-24-00-021 с. Априлово НЧ „Хр. Смирненски” 
28-24-00-022 с. Баба Тонка Информационно табло на ул.”Тр. Иванов”-26 
28-24-00-023 с. Иванча Информационно табло на ул.”Ив. Милев”- 8 
28-24-00-023 с. Берковски Клуб „Иван Стоянов” 
28-24-00-023 с. Долец НЧ „Арсо Овчаров” 
28-24-00-024 с. Бракница Информационно табло пред кметството 
28-24-00-025 с. Водица НЧ „Просвета 1894” 
28-24-00-026 с. Гагово Магазин на РПК „Авангард”- Попово 
28-24-00-027 с. Глогинка Хранителен магазин – Христо Ангелов 
28-24-00-028 с. Горица Хранителен магазин на РПК „Иван Стоянов” 
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28-24-00-028 с. Манастирца Хранителен магазин на ПК 
28-24-00-029 с. Долна Кабда Хранителен магазин ЕТ „Ерси-Ерол Исмаил” 
28-24-00-030 с. Дриново Сграда на ПК „Прогрес” 
28-24-00-031 с. Еленово Хранителен магазин ЕТ”Ангел Ангелов 76” 
28-24-00-032 с. Заветно Хранителен магазин „ЕТ – Ани 99” 
28-24-00-033 с. Зараево Пенсионерски клуб 
28-24-00-034 с. Зах. Стояново НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”  
28-24-00-035 с. Звезда НЧ „Просвета 1938” 
28-24-00-036 с. Кардам Хранителен магазин ПК „Зора - 907” 
28-24-00-037 с. Кардам Хранителен магазин ПК „Зора – 907“ 
28-24-00-038 с. Ковачевец Поща 
28-24-00-039 с. Козица Хранителен магазин ПК „Земеделец” 
28-24-00-040 с. Конак Читалище 
28-24-00-041 с. Ломци НЧ „Пробуда” 
28-24-00-042 с. Марчино Читалище 
28-24-00-043 с. Медовина Помещение към ЗК „Напредък”(бивша 

автогара) 
28-24-00-044 с. Осиково Клуб на пенсионера 
28-24-00-045 с. Паламарца РПК „Земеделец” 
28-24-00-046 с. Помощица Хранителен магазин ЕТ „Литос” 
28-24-00-047 с. Посабина Клуб на пенсионера 
28-24-00-048 с. Садина Клуб на пенсионера 
28-24-00-049 с. Светлен Помещение към ЗК „Напредък” (бивш 

ресторант) 
28-24-00-050 с. Славяново Сградата на пощата  
28-24-00-051 с. Тръстика НЧ „Просвета – 1911” 
28-24-00-052 с. Цар Асен Сградата на пощата 

 
 
Безплатен телефон за справка съгласно изискванията на чл. 42, 

ал.3 от ИК – 0800-12-805 
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