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БДС EN ISO 9001:2015,  БДС EN ISO 14001:2015,  БДС EN ISO 37001:2016 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-09-224/15.08.2022 г. 

гр. Мъглиж 

 

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

администрация и чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с  Указ № 213 от 01.08.2022 г. (обн., 

ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г. ) на Президента на Република България за насрочване на избори за 

Народно събрание  на 02 октомври  2022 г.. 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ : 

 

1. Местата за обявяване на избирателните списъци  на територията на община Мъглиж за 

произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. са  както следва: 

       

№   НА     

СЕКЦИЯ 

НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

МЯСТО НА ОБЯВЯВАНЕ 

001 * 
гр.Мъглиж 

с.Селце 

Витрините на  НЧ”Пробуда-1869”    гр. Мъглиж - голяма зала 

 

002 гр.Мъглиж 
Витрините на  НЧ”Пробуда-1869”    гр. Мъглиж - голяма зала 

 

003 гр.Мъглиж 
Витрините на  НЧ”Пробуда-1869”    гр. Мъглиж - голяма зала 

 

004 гр.Мъглиж 
Витрините на  НЧ”Пробуда-1869”    гр. Мъглиж - голяма зала 

 

005 с.Ягода Витрините на входа на общинската сграда в  с. Ягода 

006 с.Ягода Витрините на входа на общинската сграда в  с. Ягода 

007 с.Ягода Витрините на входа на общинската сграда в  с. Ягода 

008 с.Шаново Витрините на сградата на  НЧ”Наука-1905” , с. Шаново 

009 с.Юлиево Витрините на входа на общинската сграда в с. Юлиево 

010 * 

с Борущица 

с.Бънзарето 

с.Дъбово 

с.Държавен 

с.Радунци 

с.Яворовец 

 

 

Витрините на Пенсионерски клуб в с. Дъбово 

011 
с.Дъбово 

 

Витрините на Пенсионерски клуб в с. Дъбово 

012 с.Тулово Витрините на входа на ОУ „Христо Смирненски” 

013 с.Тулово Витрините на входа на ОУ „Христо Смирненски” 

  014 * 
с.Ветрен 

с.Сливито 

Витрините на бившия „ Младежки дом”, с. Ветрен 

015 с.Ветрен Витрините на бившия „ Младежки дом”, с. Ветрен 

016 с.Зимница Витрините на сградата на  НЧ ”Напредък-1902”, с. Зимница 
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2. На информационните табла и други подходящи места при промяна да се поставят 

съобщения за точното местонахождение на списъците. 

3. На официалния  сайт на Община Мъглиж - www.maglizh.bg  да се осигури възможност 

всеки избирател – български гражданин да може да направи справка в избирателния списък по 

единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер,  както всеки избирател- 

гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз, да може да направи справка в 

избирателния списък по личен номер. 

4. Забранявам поставянето на агитационни материали в непосредствена близост до 

избирателните списъци. 

5. Копие от заповедта  да се връчи на кметовете на кметства и кметски наместници за 

сведение  и изпълнение.  

6. Копие от заповедта  да се връчи  на РИК – Стара Загора. 

7. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на   Секретаря на Община 

Мъглиж . 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ       (п) ОРЗД 

Кмет на Община Мъглиж 
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