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З А П О В Е Д 

 

№ РД-15-521 / 11.08.2022 г. 

 

         

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

администрация във връзка с  чл.41, ал.3 от Изборен кодекс и Указ № 213 от 01.08.2022г. на 

Президента на републиката, (обн., ДВ, бр.61 от 02.08.2022 г.) за насрочване на избори за Народно 

събрание на Република България  на  02.10.2022г.   

 

           

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

   Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно 

събрание на Република България , насрочени на 02 октомври 2022 г., както следва:  

 

№ 

по 

ред 

№ на секция Населено място АДРЕС 

1 172300001 Първомай Сграда на Автогара гр. Първомай- ул. „Хаджи 

Димитър”  

2 172300002 Първомай Сградата на Общинска администрация – 

централен вход  

3 172300003 Първомай Сграда на Автогара гр. Първомай- ул. „Хаджи 

Димитър” 

4 172300004 Първомай Сградата на Общинска администрация – 

централен вход 

5 172300005 Първомай ул. „Спартак” № 11А, ЦДГ „Осми март” южен 

вход 

6 172300006 Първомай ул. „Спартак” № 11А, ЦДГ „Осми март”, 

източен вход 

7 172300007 Първомай ул. „Орфей” № 7А,  ритуална зала в читалището 

8 172300008 Първомай ул. „Ралица” № 6, ЦДГ „Марица” 

9 172300009 Първомай ул. „Орфей” № 7А,  ритуална зала в читалището 

10 172300010 Първомай ул. „Орфей” № 7А, ритуална зала в читалището 

11 172300011 Първомай ул. „Кочо Честименски” № 20, СОУ „Д-р Асен 

Златаров” – кабинет 

12 172300012 Първомай ул. „Кочо Честименски” № 20, СОУ „Д-р Асен 

Златаров” – физ.салон 

13 172300013 Първомай Сградата на Общинска администрация – източен 

вход 
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14 172300014 кв.Любеново Сградата на читалището / фоайето / 

15 172300015 кв.Любеново Сградата на читалището / фоайето / 

16 172300016 кв.Дебър Сградата на читалището / фоайето / 

17 172300017 кв.Дебър Сградата на читалището / фоайето / 

18 172300018 кв.Дебър Сградата на читалището / фоайето / 

19 172300019 с.Градина Сградата на читалището / фоайето / 

20 172300020 с.Градина Сградата на читалището / фоайето / 

21 172300021 с.Градина Сградата на читалището / фоайето / 

22 172300022 с.Крушево Сградата на читалището 

23 172300023 с.Добри дол Сградата на читалището 

24 172300024 с.Караджалово Сградата на ритуална зала 

25 172300025 с.Караджалово Сградата на детската градина 

26 172300026 с.Бяла река Сградата на кметството / фоайето / 

27 172300027 с.Православен Сградата на читалището 

28 172300028 с.Езерово Вход на кметството 

29 172300029 с.Воден Магазин за хранителни стоки на РПК 

30 172300030 с.Драгойново Сградата на патронажа  

31 172300031 с.Буково Сградата на читалището 

32 172300032 с.Брягово Сградата на кметството 

33 172300033 с.Искра Сградата на кметството / фоайето / 

34 172300034 с.Искра Сградата на кметството / фоайето / 

35 172300035 с.Дълбок извор Сградата на кметството / фоайето / 

36 172300036 с.Дълбок извор Сградата на кметството / фоайето / 

37 172300037 с.Поройна Сградата на кметството / входа / 

38 172300038 с.Татарево Сградата на кметството 

39 172300039 с.Виница Сградата на кметството  

  

Копие от заповедта да се предостави на РИК Пловдив и да се изпрати на кметовете и 

кметските наместници за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Първомай. 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ   МИТКОВ 

Кмет на Община Първомай 

 

 

 

 

 


