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ЗАПОВЕД 

№ 116  

10.02.2021 г., гр. Две могили 

 
 
 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс и Указ № 9 от 
14.01.2021 г. на президента на Република България за насрочване на изборите за 
Народно събрание на 4 април 2021 г., обнародван в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г.  

 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на предварителните избирателни 

списъци в избирателните секции на територията на община Две могили, област Русе за 
произвеждане на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г., съгласно Приложение 

№ 1, което е неразделна част от настоящата Заповед. 
2. Заповедта да се обяви публично, като се постави на таблото за обявления в 

Центъра за административно обслужване и се публикува в интернет страницата на 
общината. 

3. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на госпожа 
Мариета Петрова - секретар на Община Две могили. 

 
Копие от заповедта да се изпрати на Областния управител на Област Русе, 

Районната избирателна комисия гр. Русе, общинските ръководства на политическите 
партии и коалиции, кметовете на кметства и кметски наместници в община Две могили. 
   

 

 

 

(П) 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

към Заповед № 116 от 10.02.2021 г. 

на Кмета на Община Две могили 

 

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ 

на територията на община Две могили, област Русе за провеждане на избори за Народно събрание  

на 4 април 2021 г. 

 
СЕКЦИЯ 

№ 

НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

МЯСТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ 
АДРЕС 

001 гр. Две могили Автогара ул. ”Н. Й. Вапцаров” № 01 
002 гр. Две могили Офис „МИГ ЛИДЕР Две могили Иваново” ул. „Шипка” № 03 
003 гр. Две могили Читалище пл. ”Филип Тотю” № 01 
004 гр. Две могили Сграда с функц. предназначение здравно заведение „Д-р 

Ангел Брайков“ (бивша поликлиника) 
ул. ”Христо Ботев” № 19 

005 гр. Две могили Клуб на пенсионера ул. ”Филип Тотю” № 16 
006 с. Баниска Читалище ул. „Баниски Лом” № 70 
007 с. Батишница Клуб на пенсионера ул. „Дунав” № 36 
008 с. Бъзовец Читалище ул. „Георги Димитров” № 103 
009 с. Каран Върбовка Помещение в сграда на ПК „Св. Марина” ул. „Трети март” № 01 
010 с. Кацелово Читалище ул. „Трети март” № 02 
011 с. Могилино Читалище ул. „Възраждане” № 69 
012 с. Острица Читалище ул. „Георги Димитров” № 43 
013 с. Помен Читалище ул. „Демокрация” № 1 
014 с. Чилнов Читалище  ул. „Георги Димитров” № 15 
015 с. Широково 

 

Читалище  
(*Забележка: избирателните списъци включват 
гласоподавателите от с. Пепелина и с. Широково) 

ул. „Широки брод” № 08 

 


