
 

 

 
 

ЗАПОВЕД 
№ 68 

гр. Балчик, 02.02.2017 г. 
 

 
На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМАи чл. 41,ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс, във 

връзка с произвеждането на избори за народни представители на 26.03.2017 г., 
 

НАРЕЖДАМ : 
 
ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на избирателните списъци в община Балчик 

за произвеждане на избори за народни представители на 26.03.2017 година., съгласно 
приложение № 1 и № 2, които са неразделна част от настоящата заповед. 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Общината и 
средствата за масово осведомяване, а копие от нея да се предостави на РИК - Добрич. 

 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Марияна Ангелова – 

Секретар на община Балчик. 
 
 

 
 
 
 
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ 
Кмет на Община Балчик 
 
 
 
    

   ОБЩИНА БАЛЧИК 
 

 
Кмет 
Николай Ангелов 
 9600 гр. Балчик 
пл. “21-ви септември” №6 

 
0579 72070
    0579 74117   
mayor@balchik.bg 
www.balchik.bg 

 
 



 

 

 
Приложение № 1 

 
Места на обявените избирателни списъци за избори на народни 

представители 2017г. 
 

 
№ на избирателна секция 

 
Място на обявяване 

 
001 Клуб на пенсионера 

Ул.”Черно море” 
В клуба на пенсионера на 
ул.”Черно море” 18 

002 Клуб на пенсионера Витрината на клуб 
ул.”Дионисополис”  

003 Клуб кв. ”Изток” клуб кв.”Изток” 
004 ЕСПУ “Хр.Ботев” Витрината на физкултурния 

салон на ЕСПУ “Хр.Ботев” 
005 ЕСПУ “Хр.Ботев” Витрината на физкултурния 

салон на ЕСПУ “Хр.Ботев” 
006 ОУ “Кирил и Методий” Във фоайето на ОУ “Кирил и 

Методий” 
007 Клуб “Средна гора” Витрината на клуба на 

ул.”Средна гора” 
008 Клуб ул.”Арда” Витрината на клуба на ул. “Арда” 
009 Детска ясла, ж.к.”Балик” Витрината на Детска ясла, 

ж.к.”Балик”  
010 Детска ясла, ж.к.”Балик” Витрината на Детска ясла, 

ж.к.”Балик”  
011 ОУ “Антим I” Във фоайето на ОУ “Антим I” 
012 Пенсионерски клуб до 

Школата на 
ул.”Варненска” 

Витрината на клуба на 
пенсионера до Школата на 
ул.”Варненска” 

013 ОУ “Антим I” Във фоайето на ОУ “Антим I” 
014 НЧ “В.Левски” Витрината на входа на НЧ 

“В.Левски” 
 



 

 

 
Приложение № 2 

 
Места на обявените избирателни списъци за избори на народни 

представители 2017г. 
 

 
№ избирателна секция 

 
Място на обяваване 

016 С.Безводица Витрината на кметството 
017 С.Бобовец Витрината на кметството 
018 С.Гурково Витрината на спортна зала 
019 С.Дропла Витрината на кметството 
020 С.Дъбрава Витрината на кметството  
021 С.Змеево Витрината на кметството 
022 С.Кранево Витрината на аптеката на центъра 
023 С.Кремена Входа на кметството 
024 С.Ляхово Витрината на магазина 
025 С.Царичино Витрината на кметството 
026 С.Оброчище Витрината в клуба на пенсионера 
027 С.Оброчище Витрината в клуба на пенсионера 
028 С.Рогачево Витрината на клуба 
029 С.Пряспа Витрината на магазина 
030 С.Сенокос Витрината на бивш Битов 

комбинат 
032 С.Соколово В читалището 
033 С.Стражица Витрината на читалището 
034 С.Тригорци В кметството 
035 С.Храброво Витрината на пенсионерския 

клуб 
036 С.Църква Витрината на кметството 
 


