
О Б Щ И Н А  А Р Д И Н О
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ЗАПОВЕД
№ 150

гр.Ардино, 07.02.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.44, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс,

Н А Р Е Ж Д А М :

Образувам общи избирателни секции за провеждане на изборите за народни 
представители в Четиридесет и деветото Народно събрание на Република България 
на 2 април 2023 г. и определям техните адреси, обхват и номерация, както следва:

№ на секция Адрес и обхват на избирателната секция
1 2

090200001 гр.Ардино -  читалище „Родопска искра” : (ул.„Бреза”, кв.„Ведрина”, 
ул.„Г.С.Раковски”, ул.„Г.Карастоянова”, кв.„Детелина”, ул.„Драва”, 
ул.„Изгрев”, кв.„Къпина”, ул.„М.Палаузов”, кв.„Морава”, ул.„Напредък”, 
ул.„Перелик”, ул.„Преспа”, ул.„Републиканска”, ул.„Родопи”, ул.„Стара 
планина”, ул.„Странджа”, ул.„Тютюнева”, ул.„Търговска”)

090200002 гр.Ардино -бивше начално училище: (ул. „Алада“, ул.„Бели брези”, 
ул.„Бор”, кв.„3авет”, ул.„София”, ул.„Орлови скали”, ул.„Чинар”)

090200003 гр.Ардино -  СУ „В.Левски”: (ул.„Арда”, ул.„Бели брези”, кв.„Бели 
брези”, кв.„Бостанджиите”, кв.„Горичево”, ул.„Иван Вазов”, ул. „Наджи 
Ферхадов”, ул.„Оборище”, ул.„Пирин”, ул.„Първи май”, ул. „Родопски 
силивряк”, ул.„Самара” , ул.„Шипка”)

090200004 гр.Ардино -  ДГ„Брезичка”: (ул. „Алеко Константинов”, кв. 
„Веселиново”, ул. „Георги Кирков”, ул. „Здравец”, ул. „Иглика”, кв. 
„Искра”, кв. „Любовна чешма”, ул. „Мак”, ул. „Мрамор”, ул. „Мургавец”, 
ул. „Мусала”, кв. „Орлово”, ул. „Осми март”, кв. „Пеперудите”, кв. 
„Пламък”, ул. „Прогрес”, ул. „Сабахаттин Али”, ул. „Тракия”, ул. „Филю 
Запрянов”, ул. „Христо Смирненски” )

090200005 с.Ахрянско -  читалище (с.Ахрянско, с.Родопско)
090200006 с.Башево -  кметство (с.Башево)
090200007 с.Богатино -  читалище (с.Богатино)
090200008 с.Боровица -  читалище ( с.Боровица, с.Стар читак)
090200009 с.Брезен -  читалище (с.Брезен)
090200010 с.Бял извор -  младежки дом ( с.Бял извор)
090200011 с.Голобрад -училищ е (с.Голобрад/
090200012 с.Горно Прахово -  училище (ул. „Първа”)
090200013 с.Горно Прахово -  читалище (кв. „Третак”, кв. „Шума”)
090200014 с.Гърбище -  читалище ( с.Гърбище, с.Мак)
090200015 с.Бял Извор - читалище (кв.Диамандово)
090200016 с.Долно Прахово -  здравен пункт ( с.Долно Прахово)



1 2
090200017 с.Чернигово -  обществена сграда ( с.Чернигово)
090200018 с.Бял извор -  бивша ПДГ ( мах. Гарване )
090200019 с.Еньовче -  магазин (с.Еньовче)
090200020 с.Ж ълтуша -  читалище ( с.Жълтуша)
090200021 с.Китница-кметство ( с.Китница)
090200022 с.К роячево- кметство (с.Кроячево)
090200023 с.Бял извор - контролен пункт на ДЛ -  Ардино на разклона (мах. 

Сара, Зака, Чолаково, Шивачево)
090200024 сЛ енищ е - читалище (с.Ленище)
090200025 с.Любино -кметство (с.Латинка с.Любино)
090200026 с.Бистроглед - общ ествена сграда (с.Бистроглед)
090200027 с.М лечино -  младежки клуб ( с.Млечино)
090200028 с.Падина - училище (с.Падина)
090200029 с.Правдолюб - кметство (с. Правдолюб)
090200030 с.Русалско -  младежки клуб ( с.Русалско с.Сполука, с.Песнопой, 

с.Дойранци, с.Аврамово)
090200031 с.Светулка -  здравна служба (с.Светулка)
090200032 с.Седларци - кметство (с. Седларци )
090200033 с.Синчец -  кметство (с. Синчец )
090200034 с.Срънско -  ОУ в Бял извор ( с.Срънско)
090200035 с.Стояново -  кметство ( с.Стояново с.Мусево, с.Паспал)
090200036 с.Сухово -  младежки клуб ( с.Сухово)
090200037 с.Главник - обществена сграда ( с.Главник)
090200038 с.Търносливка - частен имот ( с.Търносливка)
090200039 с.Чубрика - читалище ( с.Чубрика)
090200040 с.Ябълковец -  младежки клуб ( с.Ябълковец)
090200041 с.Левци - частен имот (с.Левци)
090200042 с. Хромица - частен имот (с. Хромица)
090200043 с.Червена скала - частен имот (с.Червена скала)
090200044 с.Теменуга - частен имот ( с.Теменуга)
090200045 с.Дедино - частен имот ( с.Дедино)
090200046 с.Търна - частен имот (с.Търна)
090200047 с.Искра - частен имот ( с.Искра)
090200048 с.Дядовци - частен имот ( с.Дядовци )
090200049 с.Рибарци - частен имот ( с.Рибарци )

Настоящата ми Заповед да се обяви на информационното табло на общинската 
администрация на ул. „Бели брези”, №31, на Интернет страницата на общината и да се 
изпрати на Районна избирателна комисия - Кърджали.

инж.
Кмет на

Контрол по 
на общината.

на заповедта възлагам на инж. Кемал Алиев -  секретар

Република България, област Кърджали 
гр. Ардино, ул .’’Бели брези” № 31 
тел.+3651 4238; факс+3651 4568
e-mail* ягН1пп/7^оК\; Нп


