
Парламентарни избори 2017 г. - Заповеди, решения, обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ относно&nbsp; раздаването на изборните книжа, материали и бюлетини
&nbsp;за провеждането на изборите за Народно събрание

СЪОБЩЕНИЕ относно&nbsp; обучението за провеждането на изборите за Народно
събрание

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни
представители

Поименен състав на секционните избирателни комисии при Община Попово за
изборите за Народно събрание на 26 март &nbsp;2017 г.

ЗАПОВЕД относно&nbsp; избирателна секция 28-24-00-013 /Център за социални
дейности/ за секция, където да гласуват избирателите с увредено зрение или със
затруднения в придвижването &nbsp;за изборите за
Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.

ЗАПОВЕД относно&nbsp; агитационни материали &nbsp;за изборите за Народно
събрание, насрочени за 26 март 2017 г.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март2017 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (секция 23 и 28) за изборите за Народно събрание,насрочени за 26 март 2017 г.

ПОКАНА за консултации с местните ръководства на парламентарно представенитепартии и коалиции, и партиите и коалициите, които имат избрани с технитекандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но неса парламентарно представени, за назначаване на секционни избирателни комисии заизборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.  

ЗАПОВЕД за определяне местата обявяване на избирателните списъци за изборите заНародно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.

ЗАПОВЕД за образуване на избирателни секции на територията на община Попово заизборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.

ЗАПОВЕД за организационно – технически екип за осъществяване на координация ивзаимодействие при изпълнение на задачите, свързани с подготовката припроизвеждането на избори за Народно събрание на Република България, насрочени за26 март 2017 г.  агитационни материали  
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