
 
 
                                                   З А П О В Е Д 
                                              №РД- 68/30.01.2017 г. 
                                                       гр.Елхово  
         
            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,   чл.41  и чл.42 от Изборния 
кодекс,  
                                               О П Р Е Д Е Л Я М: 
          1.Местата за обявяване на избирателните списъци  за произвеждане на 
изборите за  Народно събрание, насрочени на 26.03.2017 г., както следва: 
гр.Елхово 
СЕКЦИЯ № 001 - Читалище „Развитие”, ул.”Г.С.Раковски”№28 
СЕКЦИЯ № 002 - Клуб на пл. „Христо Ботев”№4 
СЕКЦИЯ № 003 - Читалище „Развитие”, ул.”Г.С.Раковски”№28 
СЕКЦИЯ № 004 - Читалище „Развитие”, ул.”Г.С.Раковски”№28 
СЕКЦИЯ № 005 - Клуб на пенсионера, ул.”Търговска” № 61 
СЕКЦИЯ № 006 - Клуб на ул.”Александър Стамболийски” №66 
СЕКЦИЯ № 007 - Клуб на ул.”Ангел Вълев” №56 
СЕКЦИЯ № 008 - Клуб на ул.”Александър Стамболийски” №66 
СЕКЦИЯ № 009 - Клуб на ул.”Александър Стамболийски” №66 
СЕКЦИЯ № 010 - Клуб на ул.”Александър Стамболийски” №66 
СЕКЦИЯ № 011 - Клуб на пенсионера, ул.”Търговска” № 61 
   
СЕКЦИЯ №12 с.Бояново- пред Ритуална зала 
СЕКЦИЯ №13 с.Борисово – клуб на ул.”Феризович” №7  
СЕКЦИЯ №14 с.Жребино - клуб  на ул.”Сливница”2  
СЕКЦИЯ №15 с.Добрич-административна сграда 
СЕКЦИЯ №16 с.Чернозем –административна сграда 
СЕКЦИЯ №17 с.Маломирово- фоае на ЗПК”Надежда” 
СЕКЦИЯ №18 с.Раздел - читалище 
СЕКЦИЯ №19 с.Г.Дервент- административна сграда 
СЕКЦИЯ №20 с.Лалково –клуб на ул.”Г.Димитров”№18 
СЕКЦИЯ №21 с.Кирилово -читалище 
СЕКЦИЯ №22 с.Изгрев –клуб на ул.”Христо Ботев” №1 
СЕКЦИЯ №23 с.Пчела –клуб на ул.”Никола Дуков”№12 
СЕКЦИЯ №24 с.М.Манастир- фоае на административна сграда-І етаж 
СЕКЦИЯ №25 с.Трънково- читалище 
СЕКЦИЯ №26 с.Гранитово-административна сграда 
СЕКЦИЯ №27 с.Мелница-Ритуална зала 
СЕКЦИЯ №28 с.Лесово-Ритуална зала 
СЕКЦИЯ №29 с.Вълча Поляна-административна сграда 
             2.В сроковете по чл.41 и чл.42 от Изборния кодекс избирателните 
списъци да бъдат обявени на определените места и публикувани на интернет 
страницата на общината. 
           

 

ОБЩИН А ЕЛ ХОВО  

 

гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; 
 e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org;  www.elhovobg.org 



              Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на 
общината, да се постави на информационното табло пред ЦУИГ и да се 
изпрати на РИК и ТЗ ГРАО - Ямбол.                                                                      
           Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Венета Димитрова -
секретар на общината. 
 
 
 
ПЕТЪР КИРОВ 
Кмет на община Елхово 


