
Местни избори 2019 - Заповеди, решения, обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Община Попово информира ръководствата и членовете на Секционните
избирателни комисии, че раздаването на изборните книжа, материали и бюлетини
за II тур ще се осъществи на 02.11.2019 г. събота от 13:00 часа в сградата на Община
Попово.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Попово информира ръководствата и членовете на Секционните
избирателни комисии, че възнагражденията на членовете на СИК за I тур ще бъдат
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изплащани след 04.11.2019г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински
съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. -&nbsp;(публ. на 29.10.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ

Община Попово информира ръководствата и членовете на Секционните
избирателни комисии, че раздаването на изборните книжа, материали и бюлетини
ще се осъществи на 26.10.2019 г. събота от 13:00 часа в сградата на Община
Попово.

СЪОБЩЕНИЕ
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http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/fpzalkmb_25-24-00.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/fpzalkmb_25-24-00.pdf
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Община Попово информира ръководствата и членовете на Секционните
избирателни комисии, че обучението относно провеждането на изборите за
общински съветници и за кметове, ще се проведе на 25.10.2019г. (петък) от 10:00
часа в залата на Дома на културата – гр. Попово.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. -&nbsp;(публ. на 16.10.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-667/01.10.2019 г., относно&nbsp;секция 25-24-00-013 /Център за
социални дейности/ за секция, където да гласуват избирателите с увредено зрение или
със затруднения в придвижването -&nbsp;(публ. на 01.10.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-661/25.09.2019 г. -&nbsp;(публ. на 25.09.2019 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за секция № 028 за гласуване в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. -&nbsp;(публ. на 25.09.2019 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СЛАВЯНОВО за гласуване
в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. -&nbsp;(публ. на
25.09.2019 г.)
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http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/fpzalkm_25-24-00.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/fpzalkm_25-24-00.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/zapoved_01-10-2019.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/zapoved_01-10-2019.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/zapoved_01-10-2019.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/zapoved_agitacii.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1IIf_25-24-00-028.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1IIf_25-24-00-028.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-050.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-050.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-050.pdf
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПАЛАМАРЦА за гласуване
в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. -&nbsp;(публ. на
25.09.2019 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЛОМЦИ за гласуване в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. -&nbsp;(публ. на
25.09.2019 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОВАЧЕВЕЦ за гласуване
в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. -&nbsp;(публ. на
25.09.2019 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЗАХАРИ СТОЯНОВО за
гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
-&nbsp;(публ. на 25.09.2019 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВОДИЦА за гласуване в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. -&nbsp;(публ. на
25.09.2019 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БРАКНИЦА за гласуване в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. -&nbsp;(публ. на
25.09.2019 г.)
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http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-045.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-045.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-045.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-041.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-041.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-041.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-038.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-038.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-038.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-034.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-034.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-034.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-025.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-025.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-025.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-024.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-024.pdf
http://files.popovo.bg/izbori/mestni_izbori_2019/spisaci/fspkm1II_25-24-00-024.pdf
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и закметове на 27 октомври 2019 г. -&nbsp;(публ. на 11.09.2019 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (секции №022, 023 и 028) за гласуване в изборите заобщински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. -&nbsp;(публ. на 11.09.2019 г.)

ПОКАНА на основание чл. 91 от Изборния кодекс, Ви каним на 16-ти септември/понеделник / 2019 година от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – гр.Попово за участие в консултациите за състава на СИК&nbsp;-&nbsp;(публ. на10.09.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-625/10.09.2019 г. относно определяне&nbsp;местата за обявяване наизбирателните списъци&nbsp;-&nbsp;(публ. на 10.09.2019 г.)

СПИСЪК на населени места в Община Попово, в които ще се избира кмет на изборитена 27 октомври 2019 г.&nbsp;-&nbsp;(публ. на 29.08.2019 г.)

СПИСЪК на населени места в Община Попово, в които няма да се избира кмет наизборите на 27 октомври 2019 г. -&nbsp;(публ. на 29.08.2019 г.)

ЗАПОВЕД относно образуване избирателни секции на територията на Община Попово,обл. Търговище за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на27 октомври 2019г. -&nbsp;(публ. на 28.08.2019 г.)

РЕШЕНИЕ относно&nbsp;назначаване на Общинска избирателна комисия в общинаПопово, област Търговище, за изборите за общински съветници и за кметове на 27октомври 2019 г. -&nbsp;(публ. на 21.08.2019 г.)

ПОКАНА&nbsp;консултации с местните ръководства на парламентарно представенитепартии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатскилисти членове на Европейския парламент от Република България, но не сапарламентарно представени, за назначаване на Общинска избирателна комисия заизборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 год. с Указ №163 от 10 юли 2019 г на президента на Република България -&nbsp;(публ. на 12.08.2019г.)16-ти септември /понеделник / 2019 година от 17.00 часа в заседателната зала наОбщински съвет – гр. Поповоза участие в консултациите за състава на СИК 
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