ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

З АПОВЕД
№ 102
07.02.2017 г., гр. Вълчедръм
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Изборния
кодекс, Решение № 4142-НС от 27.01.2017 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК),
относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане
на изборите за Народно събрание от 26.03.2017 г. насрочени с Указ № 59 от 24.01.2017 г.
на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г.).
НАРЕЖДАМ:
I.
Определям местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на
изборите за Народно събрание от 26.03.2017 г., както следва:
Секция №
1

К од на
нас.място
2

Н аселено място
3

001

12543

гр. Вълчедръм

002

12543

гр. Вълчедръм

003

12543

гр. Вълчедръм

004

12543

гр. Вълчедръм

005

12543

гр. Вълчедръм

006

12543

гр. Вълчедръм

007

80933

с. Черни връх

008

16184

с. Септемврийци

М ясто за обявяване на избирателните
списъци
4

ул.”България” № 99
(магазина на разклона за с.
Септемврийци)
ул.”България” № 99
(магазина на разклона за с.
Септемврийци)
ул.’’България” № 17
(магазин за дрехи втора употреба)
ул.”Бенковски”№ 2
(срещу пазара)
ул.’’Бенковски” № 26
(над механата)
ул .’’Самуил” № 51
(Дом за възрастни хора със сетивни
увреждания)
ул.’’Първа” № 21
(бивш магазин „Наркооп”)
ул.’’Свобода” № 100
ОУ „Д-р Петър Берон”

1

2

3

009

16184

с. Септемврийци

010

07209

с. Бъзовец

011

48859

с. Мокреш

012

48859

с. Мокреш

013

05852

с. Ботево

014

61707

с. Разград

015

61707

с. Разград

016

31053

с. Златия

017

31053

с. Златия

018

32295

с. Игнатово

019

22530

с. Долни Цибър

020

22530

с. Долни Цибър

021

16639

с. Горни Цибър

4

ул.”Свобода” № 77
(Ритуална зала)
ул."Ломска” № 31
(Читалище)
ул.”Първа” № 13
(партер сграда кметство)
ул.”Трета” № 40
(у-ще Душилница)
ул.”Първа” № 16
(общинска сграда партер)
ул.”Първа” № 50
Общинска сграда
ул."Първа” № 123
(Клуб на пенсионера Р-д 1)
ул.”Г.Димитров” № 56
(партер кметство)
ул.”Г .Димитров” № 130
(сграда АПК)
ул.”Г.Димитров” № 15
(партер кметство)
ул."Четвърта” № 10
(Младежки дом)
ул.”Четвърта” № 10
(Младежки дом)
ул.”Първа” № 66
(партер кметство)

II. Предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за Народно
събрание да бъдат обявени на определените в т. I места извън помещенията на общинската
администрация, така че да са общодостъпни, защитени от атмосферни влияния и
посегателства с цел физическото им запазване, и публикувани на интернет страницата на
Община Вълчедръм не по-късно от 13.02.2017 г.
III. Изпълнението на настоящата ми заповед възлагам на кметовете на кметства и
кметските наместници.
Контрол по изпълнение на настоящата ми заповед възлагам на инж. Камелия
Савова - Секретар на община и ръководител на екипа за организационно-техническата
подготовка на изборите за Народно събрание от 26.03.2017 г.
Копие от заповедта да се връчи на посочените длъжностни лица за сведение и
изпълнение и на Районцататабцрателна комисия в град Монтана за сведение.

ИВАН БАРЗИ1
Кмет на общ щ

