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ОБЩИНА СРЕДЕЦ 

 
8300 Средец, обл. Бургас пл.България 8 , 

                кмет: 05551/6990: централа: 05551/6996 e-mail: info@sredets.bg ; web: http://sredets.bg 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

ЗАПОВЕД 

№   656  / 28.09.2021 г. 

   
Относно : Определяне местата за обявяване на избирателните списъци в 
община Средец за произвеждане избори за президент и вицепрезидент на 
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 
 
 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 3  
от Изборния кодекс  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М: 

1. Местата за обявяване на избирателните списъци в Община Средец:  

Секция №  адрес   Място за обявяване на 
избирателния списък  

№ 02-06-00-001 ДСП (бивше ОУ “Васил  
Левски”), ул. „Васил Коларов” 
28 

фоайе на ДСП (домашен 
социален патронаж) 

№ 02-06-00-002 ТМССЕ “Н.Й.Вапцаров”, ул.  
„Г.С. Раковски ”4 

фоайе на ТМССЕ 
“Н.Й.Вапцаров” 

№ 02-06-00-003 СУ „Св.св. К. и Методий”, 
ул.„Васил Коларов” 170 

партер СУ „Св.св. К. и 
Методий” 

 
№ 02-06-00-004 Пенсионерски клуб, ул.  

„Димитър Кичев” 20 

витрина на Пенсионерски клуб 

№ 02-06-00-005 “ДЛ” -  Средец, ул “ В. 
Коларов” 92 

фоайе на Читалище”Пробуда” 
пл.България №1 

№ 02-06-00-006 

 

ул.”Йорданка Николова” № 24 

ДГ Бърборино  

фоайе на Читалище „Пробуда”  
пл.България №1  
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№ 02-06-00-007 „Цв. Радойнов” 55, ДГ № 2 (до 
военното градче) 

вход на ДГ № 2                                  
„Цв. Радойнов” 55 

№ 02-06-00-008 ТМССЕ “Н.Й.Вапцаров”, ул.  
„Г.С. Раковски ”4 

фоайе на ТМССЕ 
“Н.Й.Вапцаров” 

№ 02-06-00-040 клуб кв. „Победа”, ул.  

„Странджа” 25 

клуб кв. „Победа”                    

№ 02-06-00-041 СУ “Св.св. Кирил и Методий”, 
„Васил Коларов”170 

партер на СУ “Св.св. Кирил и 
Методий” 

№ 02-06-00-042 ТМССЕ “Н.Й.Вапцаров”, ул.  
„Г.С. Раковски ”4 

фоайе на ТМССЕ 
“Н.Й.Вапцаров” 

№ 02-06-00-009 с. Белила кметство на селото 

№ 02-06-00-010 с. Росеново кметство на селото 

№ 02-06-00-011 с. Бистрец кметство на селото 

№ 02-06-00-012 с. Богданово кметство на село Богданово и 
село Варовник 

№ 02-06-00-014 с. Вълчаново кметство на селото 

№ 02-06-00-015 с. Голямо Буково кметство на селото 

№ 02-06-00-016 с. Горно Ябълково кметство на селото 

№ 02-06-00-017 с.Дебелт ,ДГ”Дъга” фоайе на ДГ”Дъга” 

№ 02-06-00-018 с.Дебелт ,ОУ 
„А.Страшимиров” 

партер на ОУ 
„А.Страшимиров” 

№ 02-06-00-019 с. Долно Ябълково кметство на селото 

№ 02-06-00-020 с. Драка кметство на селото 

№ 02-06-00-021 с.Драчево кметство на селото 

№ 02-06-000-22 с. Дюлево кметство на селото 

№ 02-06-00-023 с.Момина Църква читалище на селото 

№ 02-06-00-024 с.Загорци кметство на селата  

№ 02-06-00-025 с. Кирово  Кирово, Тракийци, Граничар 
и Белеврен кметство на селото 

№ 02-06-00-028 с. Кубадин кметство на селото 
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№ 02-06-00-029 с.Малина кметство на селото 

№ 02-06-00-030 с.Орлинци кметство на селото 

№ 02-06-00-031 с.Проход кметство на селото 

№ 02-06-00-032 с.Пънчево кметство на селото 

№ 02-06-00-033 с.Радойново кметство на селото 

№ 02-06-00-34 с.Светлина кметство на селото 

№ 02-06-00-035 с.Сливово кметство на селото 

№ 02-06-00-037 с.Синьо Камене кметство на селото 

№ 02-06-00-038 с.Суходол кметство на селото 

№ 02-06-00-039 с.Факия кметство на селото 

№ 02-06-00-043 с.Зорница кметство на селото 

 
      2. Избирателните списъци да бъдат разлепени на обявените места до 04 
октомври  2021 година, съгласно чл. 41, ал. 1 и чл. 42, ал.2 от Изборния кодекс.  
      3. Кметовете и кметските наместници на населените места, 
ръководителите на фирми, учреждения, директорите на учебни заведения, 
управителите на клубна база, при поискване от служители на общинската 
администрация, да предоставят витрини, вътрешно-преградни стени, колони, 
остъклени фасади и други за поставяне на избирателните списъци, за извършване 
на справки от страна на гражданите. 
       4. За периода до изборите – 14 ноември 2021 г., съхраняването на списъците и 
поддържането им в изряден вид ВЪЗЛАГАМ, на стопанисващите съответните 
обекти, кметовете и кметските наместници на населените места.                        
       5. Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Средец и 
изложи на информационното табло на Община Средец.       
       6. Препис от заповедта да се предостави на РИК Бургас. 
       7. Ръководство и контрол на заповедта възлагам на секретаря на Община 
Средец. 
 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ  
Кмет на Община Средец 
 


