
О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А 
9870 гр. Върбица, ул. “Септемврийско въстание” № 40, тел. 05391/21-31 

e-mail: obshtina@varbitsa.org; web: www.varbitsa.org 
 
 

 
     

З А П О В Е Д 
 

№ 2136 

гр. Върбица, 11.08.2022 г. 

  
 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс  

 
 

О П Р Е Д Е Л Я М :  
 

            Местата за обявяване на избирателните списъци по избирателни секции за 
произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 
2022 г. 
 

№ на 
секцията 

Населено 
място 

Място за обявяване на избирателните списъци 

301000001 
 

с. Божурово Кметство –партерен етаж, ул. ”Георги Димитров” № 14 

301000002 
 

с. Бяла река Читалище, ул. ”Георги Димитров” № 40 

301000003 
 

с. Бяла река Читалище, ул.” ул. ”Георги Димитров” № 40 

301000004 
 

гр. Върбица ЦАО, ул. „Септемврийско въстание”№ 40  

301000005 
 

гр. Върбица ЦАО, ул. „Септемврийско въстание”№ 40 

301000006 
 

гр. Върбица 
Зала за общоградски мероприятия, ул. ”Митко  Палаузов” 
№ 2 

301000007 
 

с. Иваново Кметство-партерен етаж,  ул. ”Коста Шапков” № 23 

301000008 
 

с. Крайгорци Кметство –първи етаж, ул. ”Георги Димитров” № 20а 

301000009 
 

с. Конево Витрина на магазин, ул. ”Христо Ботев” № 11а 

301000010 
 

с. Кьолмен Кметство, ул. ”Камчия” № 8 

301000011 
 

с. Ловец Читалище, ул. ”Свобода” № 23 

301000012 
 

с. Маломир Витрина на магазин, ул. ”Георги Димитров” № 9 



301000013 
 

с. Менгишево Кметство-партерен етаж,  ул. ”Георги Димитров” № 6 

301000014 
 

с. Методиево Витрина на магазин, ул. ”Георги Димитров” № 33 

301000015 
 

с. Нова Бяла 
река 

Читалище, ул. ”Септември” № 1 

301000016 
 

с. Станянци Кметство-партерен етаж,  ул. ”Камчия” № 2 

301000017 
 

с. Сушина 
Читалище, ул. ”Тича” № 7 
 

301000018 
 

с. Тушовица 
Зала за общоселски мероприятия, ул. ”Георги Димитров” 
№ 22б 

301000019 
 

с. Чернооково Зала за общоселски мероприятия, ул. ”Ленин” № 20 

 
 
            Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното 
табло на партерния етаж в сградата на Общинска администрация и публикувана в 
интернет страницата на общината с адрес www.varbitsa.org, секция „Избори”.  
            Копие от заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия – Шумен и да 
се връчи на кметовете на кметства и кметски наместник за сведение и изпълнение. 
            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Къймет Узунова – Секретар на 
община Върбица.  

  
 
 
 
 
 
 
ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ /П/ 
Кмет на община Върбица 
 


