
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 
 

МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ 

 

Въпрос на референдума: 
 

„Да се закрие ли кметство с. Баба Тонка, Община Попово” 

 

 

 

МОТИВИ: 

 

Общински съвет – Попово на свое заседание, проведено на 21 декември 2017г. взе решение да се проведе местен 

референдум в с. Баба Тонка, Община Попово с въпрос „Да се закрие ли кметство с. Баба Тонка, Община 

Попово”. Провеждането на местен референдум бе наложено поради предсрочното прекратяване на 

пълномощията на кмета на с. Баба Тонка и невъзможността  за провеждане на частичен избор в 

населеното място, поради неналичие на изискуемият минимум от 350 души- съгласно чл. 16 от ЗАТУРБ, 

което е предпоставка едно населено място да съществува като кметство. Законодателят, в Закона за 

административно териториалното устройство на Република България е възложил преценката за 

закриване на кметство на жителите на населеното място. В тази връзка на жителите на с. Баба Тонка, 

Община Попово се предоставя правото да решат дали  село Баба Тонка да остане кметство или то да бъде 

закрито. 

Имайки предвид, че местния референдум е перспективна възможност на пряката демокрация, необходимо е 

реално да бъдат оценени неговите достойнства и възможности, които дават право  на всеки един от избирателите 

да изрази своя вот. 

 

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА 

 

Местния референдум ще се проведе на 18 февруари 2018г. като следва жителите на с. Баба Тонка, Община 

Попово да  отговорят на въпроса: „Да се закрие ли кметство с. Баба Тонка, Община Попово” 

 

Време за провеждане на референдума 

Съгласно Решение №351 по Протокол №27 от 21.12.2017г. на Общински съвет Попово датата за провеждане на 

референдума е 

 18 февруари 2018г./неделя/ 

Място за провеждане на референдума 

Гласуването ще се проведе от 07:00 до 20:00 часа, но не по-късно от 21.00ч. в  избирателната секция в с. Баба Тонка, 

община Попово, както следва: 

 

Секция № 25-24-00-022 

Ред за провеждане на референдума 

Право да гласуват на местен референдум имат жителите на с. Баба Тонка, Община Попово, с избирателни права, 

които имат постоянен или настоящ адрес на територията на с.Баба Тонка и тези с настоящ адрес на територията 

на с. Баба Тонка през последните 6 месеца преди  насрочването на референдума, когато е различен от постоянния 

им.  Лицата, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление да бъдат 

вписани в избирателния списък по настоящ адрес, не по късно от 14 дни преди деня на референдума. 

 

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА: 

 

Бюлетината съдържа въпроса за провеждане на референдума и два възможни отговора – „ДА” и „НЕ”, написани с 

еднакъв шрифт. 

Избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х” или „V”, поставен с химикал, пишещ със син цвят с 

който е зачертан избрания от него отговор -  „ДА” и „НЕ”. Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик 

бюлетината, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна. 

 

Какво означава гласуването с „ДА” 

 

Вотът с „ДА” означава, че гласуващият  е съгласен кметство с. Баба Тонка, Община Попово да бъде закрито. 

 

Какво означава гласуването с „НЕ” 

 

Вотът с „НЕ” означава, че гласуващият не е съгласен кметство с. Баба Тонка, Община Попово да бъде 

закрито. 
 

 


