
 

 

                              
 

З А П О В Е Д № 206 

17.05.2021г. гр.Гълъбово 
 

На основание чл.44, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, чл.41, ал.3 от Изборния кодекс, относно произвеждане на избори за народни 

представители на 11 юли 2021 г., насрочени с Указ  № 130 от 10 май 2021 г. на Президента 

на Република България, обнародван в ДВ бр. 39 от 12 май 2021 г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 
І. Местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за 

произвеждане на изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г., както следва: 

 

гр.Гълъбово 
 

 

1. Секция № 001 – Клуб “Балабанов площад” 

2. Секция № 002 – Клуб “Дружба” 

3. Секция № 003 – Клуб на пенсионера-Центъра 

4. Секция № 004 – Клуб на пенсионера-Центъра 

5. Секция № 005 – Клуб на пенсионера Тополите 

6. Секция № 006 -  Клуб на пенсионера-кв.ІІ-ри 

7. Секция № 007 - Клуб на пенсионера-кв.ІІ-ри 

8. Секция № 008 – Дом на културата/източна част/ 

9. Секция № 009 – Дом на културата/източна част/ 

10. Секция № 010 – Кв.”М.Станев”- ритуална залата 

 

с. Мусачево 

 

11. Секция №011 – Читалището 
 

с. Разделна 

 

12. Секция №012 – Административна сграда /Кметство/ 
 

с. Великово 

 

13. Секция №013 – Сграда /бивше училище/ 
 

с.Априлово 

 

14. Секция №014 – Читалището 

 
 



 

с.Обручище 

 

15. Секция №015 - Административна сграда /Кметство/ 

16. Секция №016 – Административна сграда /Кметство/ 
 

с.Медникарово 

 

17. Секция №017 – Административна сграда /Кметство/ 
 

с.Искрица 

 

18. Секция №018 - Читалището 
 

с. Мъдрец 

 

19. Секция №019 - Административна сграда /Кметство/ 
 

с. Главан 

 

20. Секция №020 – Административна сграда /Кметство/ 

21. Секция №021 – Административна сграда /Кметство/ 
 

с. Помощник 

 

22. Секция №022 – Пенсионерски клуб 

 

ІІ. Настоящата заповед да се доведе до знанието на специалистите по „Гражданско 

Състояние“ – Станислава Таскова и „ЕСГРАОН“ – Деница Палавеева в община Гълъбово, ст. 

специалист „АО“ квартал ІІ-ри – Веселин Димитров и специалист „АО“ кв. Митьо Станев – 

Росица Банева, кметовете и кметските наместници на населените места в общината, експерт 

„ВО и протокол“ – Гергана Стоева. 

 

ІІІ. На основание чл.41, ал.1 и чл.42, ал.2 от ИК, избирателните списъци да се обявят на 

гореизброените места и да се публикуват на сайта на община Гълъбово www.galabovo.org . 

 

ІV. Настоящата заповед да се публикува на интернет сайта на община Гълъбово и да се 

постави на информационното табло на община Гълъбово.  

 

Копие от заповедта да се изпрати на РИК – гр. Стара Загора. 

 

Контрол  по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Гълъбово - г-н 

Пенчо Стоянов. 

 

 

 

 

 

         НИКОЛАЙ ТОНЕВ:  

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galabovo.org/

