
общодостъпна 

 

 

 

 

З А П О В Е Д 
                           

№ З-60 /06.02.2023 год. 
с. Челопеч 

 
 

На основание чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс  
 

 
 

О Б Р А З У В А М 
 
 

    ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ  на територията на община 
Челопеч за провеждане на изборите за Народно събрание на 
02 април 2023 г.,  утвърждавам тяхната номерация, обхват и 
адреси, съгласно приложението, което е неразделна част  от 
настоящата Заповед. 
        

 Контрол върху изпълнението на настоящата заповед 

ще осъществявам лично. 
      
         Заповедта да се обяви публично. 

 

 

 

Инж. Ал. Кесяков  (п) 

Кмет на община Челопеч 

 

 

 

 
Изготвил: Ст. Димитрова-гл. спец.  „ГР, АО и ИС”, Община  Челопеч 

 
 
 



общодостъпна 

ПРИЛОЖЕНИЕ към Заповед № З-60/06.02.2023 год. на 
Кмета на Община Челопеч  

 
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 

 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ 

ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ 
№ на избирателни 

секции и адрес 

Обхват на избирателната секция (улица №, блок 

№) 

26 58 00 001 
 

пл. ”Освобождение” 
№1 

 
място за гласуване - 

 
Административна 

сграда на ОбА                                 
Челопеч - 

заседателна зала 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

бул. “Александър Стамболийски” 
бул. “Съединение” 

бул. “Бели сип” 
ул. „Гоце Делчев” 

ул. “Даме Груев” 
бул. “Двадесет и трети септември” 

бул. “Дружба” 
ул. “Липа” 

ул. „Цар Иван Асен І” 
бул. “Трети март” 

бул. “Мургана” №1-29; №2-8 
ул. “Никола Вапцаров” 

ул. “Пейо Яворов” 

ул. “Средна гора” 
ул. “Студен кладенец” 

ул. “Тодор Влайков” 
ул. “Христо Смирненски” 

ул. “Цвятко Кънчев” 
ул. “Юрий Гагарин” 

ул. “Хан Крум” 
ул. “Цар Самуил” 

ул. “Славчо Вълков” 
ул. Хемус” 

ул. “Драва” 
Ж.К.“Младост” 

 
 

 

 



общодостъпна 

26 58 00 002 
 

ул. “Георги  
Раковски” №16      

 
място на гласуване – 

 

Спортен комплекс 
„Хармония“         

                                 

ул. “Миньорска” 
бул. “Мургана” №31-45; №10-32 

ул. “Паисий Хилендарски” 
ул. “Кокиче” 

ул. “Зорница” 
ул. “Георги Раковски” 

ул. “Червени камък” 

ул. “Димчо Дебелянов” 
ул. “Калето” 

ул. “Филип Тотьо” 
ул. “Хан Омуртаг” 

ул. “Опълченска” 
ул. “Бачо Киро” 

ул. “Изгрев” 
ул. “Генерал Дандевил” 

ул. “Генерал Брок” 
ул. “Възрожденска” 

ул. “Рила” 
ул. “Стара планина” 

ул. “Воздол” 
ул. “Черковна” 

ул. “Баба Куна” 

ул. “Върбица” 
пл. “Освобождение” 

ул. “Ивайло” 
местност „Кръста“ 

ул. “Васил Левски” 
ул. “Георги Бенковски” 

ул. “Иван Вазов” 
ул. “Цар Калоян” 

ул. “Кирил и Методий” 
ул. “Здравец” 

ул. “Любен Каравелов” 
ул. “Христо Ботев” 

ул. “Проф. Алипи Матеев” 
ул. “Цар Симеон” 

бул. “Рудничар” 

ул. “Иван Сираков” 
ул. “Хан Аспарух” 

 
 

 
 

 

 
  
 

 

 


