
 
 
  Кмет – тел. 28 20; 21 55 

   Tехн. секретар централа-тел. 21 26 
          Зам.кмет – тел. 20 52  
                Секретар – тел. 21 39 
                      Председател тел.–21 26 /114/ 
                            Гл. счетоводител – тел. 28 63  

                                                                                                                                                Факс 22 12 
                                                                                                                                                  http://www.yablanitsa.org  

 
З А П О В Е Д 

 
№98/27.01.2017г. 

 
На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8,ал,2 от 
Изборен кодекс    

 
О Б Р А З У В А М: 

 
 Избирателни секции на територията на община Ябланица и 
УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация ,обхват и адрес за произвеждане 
на избори  за Народно събрание на 26.03. 2017г. както следва: 

 
I.Адрес на избирателните секции : 
 

Секция 
№ 

Населено място Място на гласуване адрес 

01 гр. Ябланица СУ”Васил Левски” ул.”Кирил и Методий”  №21 
02 гр. Ябланица административна сграда 

/нова/ 
ул.»Мико Петков» 1-3 вход 
от към ул.”Георги 
Бенковски» . 
 

03 гр. Ябланица  административна сграда на 
дейност “Чистота” към ОбА 
гр.Ябланица. 
 

 пл.”Оборище”. 

06 с. Батулци, сграда на читалище “Христо 
Ботев” 
 

ул.”Св.Св.Кирил и 
Методий” № 66 

07 с. Брестница сграда на читалище “Иван 
Данов”. 
 

ул.”Васил Левски” № 137 

08 с. Голяма 
Брестница 

магазин на РПК ул.”Жидевица” № 5 

09 с. Добревци сграда на читалище 
“Пробуда”. 
 

 ул.”Централна “ №51 

10 с. Дъбравата сграда на читалище 
“Н.Й.Вапцаров”. 
 

ул.”Калето “ № 30 А 

11 с.Златна Панега административната сграда ул.”Ал.Стамболийски” № 7 

 



на кметството 
12 с.Малък извор -частна сграда /бивше 

читалище/. 
 

ул.”Присойка”  № 18 А 

13 с. Орешене сграда на читалище “Борба”. 
 

ул.”Ал.Стамболийски” № 1 

 
 

II.Обхват на адресите в секциите. 
 
 

№ по  
ред 

Секция
№ 

Обхват на избирателните 
секции-локализа 

ционни еденици улици 

Четни номера 
От № до № 

Нечетни номера 
От № до № 

1 01 ул.”Ален мак” от №2 до №6 от №1 до №5 

  ул.”Бачо Киро” - от №1 до №9 

  ул.”Ген.Гурко” от №46 до 
№106А 

от №35А до 71 

  ул.”Васил Левски” №22 от №53 до №65 

  ул.”Теменуга” от №2 до № 30 от №1 до №31 

  ул.”Нов ден” от №2 до №28  от №1 до № 7 

  ул.”Здравец” от №4 до №16 - 

  ул.”Гео Милев” от №2 до №6 от №3 до №9 

  ул.”Младост” от №2 до №14 от №1 до №31 

  ул.”Дядо Ковач” от №2 до №10 от №1 до №9 

  ул.”Ивайло” от №2 до №8 №1 

  ул.”Изгрев” от №4 до №18 от №1 до №3 

  ул.”Иван Вазов” от №4 до №10 от №1 до №9 

  ул.”Кирил и Методий от №16 до №26 от №9 до №19 

  пл.”Мизия” от №1 до № 12 

  ул.”Латинка” от №2 до №22 от №1 до 37 

  ул.”Никола Николов” от №4 до № 10 от №1 до №11 

  пл.”Освобождение” от №3 до №5 

  ул.”Панайот Волов” - от №1 до № 5 

  ул.”Драгоица” от №2 до №26 от №1 до № 3 

  ул.”Стефан Караджа” - от №1 до № 21 

  ул.”Ратица” от №2 до №16 от №1 до №25 

  ж.к.”Младост” №2-вх.А,Б,В,Г №1 –вх.А,Б,В,Г 

  ул.”Тодор Каблешков” от №2 до № 10 - 

  ул.”Хаджи Димитър” от №2 до №14 от №1 до №3 

  ул.”Шипка” от №2 до №40 от №3 до 19 

  местн.”Прелог” от №2 до №12 

  местн.”Липово” от №1 до №12 

  местн.”Голяма гора” №1, №4, №5, №7, №10 

  местн.”Цоловци” от №2 до №11 

  мах.”Драгоица” №1,3,7,8,11,15,16,18 

  местн.”Пали Лула” №1-4, 7-20,19А, 22-25, 29А, 
33,34, 35, 40, 42-47, 50-55, 
61, 67-70, 72, 82, 83, 86, 87, 

89, 91-104, 106, 107 
2 02 ул.”Баба Мария” от №4 до №6 от №3 до №11 

  ул.”Байкал” №2 1№ 

  ул.”Бачо Киро” от №2 до № 12 - 

  ул.”Ген.Гурко” от №4 до №38 от №1 до №41 



  ул.”Васил Левски” №20 от №33 до №51 

  ул.”Лисец” от №2 до №6 - 

  ул.”Здравец” - от №1 до №15 
  ул.”Дунав” от №4 до №20 от №1до №15, 

1А,3А 
  пл.”Възраждане” №1, №2 

  ул.”Кирил и Методий” от №2 до №14 от №1 до 5 и 
№27 

  ул.”Мико Петков” от №4 до №16 - 

  ул.”Оборище” от №2 до №16 от №1 до №11 

  ул.”Д-р Ради Цанов” от №2 до №12 - 

  ул.”Рила” от №2 до №16 от №1 до №17 

  ул.”Даскал Иван 
Цоков” 

№2 и №4 - 

  ул.”Стара Планина” от №1 до №9 - 

  ул.”Сергей Румянцев - №1, №3 

  ул.”Средна гора” от  №2 до №6 №1,№3 

  ул.”Радост” - №1 

  ж.к.”Изток” №2- вх.А,Б,В,Г №1-вх.А,Б,В,Г 
№3 – 

вх.А,Б,В 
  ул.”Хан Аспарух” от №2 до №14 №1 до №15Б 

  ул.”Христо Ботев” от №2 до №16 от №1 до №3Г 

  ул.”Аблан” - №1 

  ул.”Д-р Иван 
Божинов” 

от №2 до №26 от №1 до №9 

  мах.”Нановица” №1,3,4,5,13,14,16,17,22,23,27,28,32,3
7,40,45,46,47,51,52,53 

  местн.”Гераня” №5,10,11,12 

3 03 ул.”Ангел Кънчев” от №2 до №44 от №1 до №11 

  ул.”Бор” от №2 до №24 от №1 до №21 

  ул.”Бяло поле” от №2 до №8 от №1 до № 9 

  ул.”Васил Левски” от №2 до №16 от №1 до №31 

  ул.”Георги Бенковски” от №6 до №10 от №5 до №11 

  ул.Георги Раковски” от №2 до №36 от №1 до №13 

  ул.”Роза” от №2 до № 6 №5, №7 

  ул.”Столетов” от №2до №10 от №1 до №15 

  ул.”Искър” от №2 до №22 - 

  ул.”Мико Петков” от №18 до №100 от №1 до №89 

  ул.”Вежен” от №2 до №6 - 

  ул.”Нисевица” от №2 до №10 от №3 до № 13 

  ул.”Любен  
Каравелов” 

от №2 до №8 №1,№3 

  ул.”Доктор Ради 
Цанов” 

- от №1 до №11 

  ул.”Скобелев” от №2 до №14 от №1 до №13 

  ул.”Симеон Велики” от №2 до №16 от №1 до № 25А 

  ул.”Филип Тотю” от №2 до №8 от №1 до №13 

  ул.”Хан Крум” от №2 до №10 от №1 до 9 

  ул.”Христо Ботев” от №20 до № 42 от № 9 до №19 

  ул.”Цар Калоян” - №5 

  ул.”Явор” от №2 до №8 №1, №3 

  местн.”Братевец” №7,17,24,25,26,31,36-42 

  местн.”Габровица” №1,19,21,26,29 

  местн.”Блатото” №11,13,13А 



  местн.”Плочката” от №1 до №7Б 

  местн.”Атанас” от №1 до №11 

  ул.”Александър 
Стамболийски” 

от №4 до №90 от №1В до №87 

  ул.”Мико Петков” 102,104,106 - 

  ул.”Борьов  дол” №26 №1,3,33 

  ул.”Еделвайс” - №1,7 

  ул.”Плиска” №2 - 

  ул.”Кокиче” №6 №5 

  ул.”Ширевец” №24,26,28А №1,13,15 

  местн”Девет дола” от №1 до 32 и от № 42 до 57 

  местн.”Камен дол” №4,5,6,12,13,16,22 

  местн.”Ламбовци” от №1 до №55, № 61,62,63 

  местн.”Шумака” №1,2,3,7,8,9,15,27,35,36,37,41,46,47,
49 

  Ул.“Пеловска ливада“  №4 

4 06 ул.”Св.Св.Кирил и 
Методий” 

от №4 до №128 от №1 до №129 

  ул.”Васил Левски” от №4-8, 24-50, 
60, 64-76 

от №1-9,15А-21,  
31-75 

  ул.”Мишкарете” №2 до 28 от №1 до 23 

  ул.”Пею Яворов” №2 № 1, 3 

  ул.”Присоето” №2-16, 24-36 №1 до 17, 23-37 

  ул.”Йото Диков” №2 №1 

  ул.”Стефан Комитата” - №1,3 

  ул.”Георги Диков” от №2 до №6 от №1 до 7 

  ул.”Стефан Караджа” №2,10,16 №3,7,21 

  ул.”Гео Милев” №2,4 от №1 до №5 

  ул.”Първи май” №2 №1,3 

  ул.”Стоян Панов” от № 2-4, 8-12, 
20, 
24-36,42-46,50-
54 

№3,5,11,23, 43-
51 

  ул.”Ангел Кънчев” от № 4 до № 10 от №1 до 11 

  ул.”Бачо Киро” №2,4 №1,3 

  ул.”Иван Вазов” №2, 6-10, 16,24 №3,9,11 

  ул.”Панайот  Волов” от №2 до 12 от №1 до 13 

  ул.”Слатина” №2,6,10,12,16-
20,24 

№3, 11-23 

  ул.”Христо Ботев” от №2 до №44 от №1 до №45А, 
95 

  ул.”Христо 
Смирненски” 

№6 №3,5 

5 07 ул.”Васил Левски” от №2 до №230 от №1 до №231 

  ул.”Петър  Василев” №2,10 №1,3,17,21 

  ул.”Съева Пещера” №2,4 №3,7,31,33,37,49
, 

51-57 
  ул.”Сергей Румянцев” от №2 до №12 от №1 до №7 

  ул.”Прогрес” - №3,11 

  ул.”Осми март” от №2 до № 20 - 

  ул.”Девети май” - №7,19 

  ул.”Серванска” №6,8 №1,3,5 

  ул.”Георги Бенковски” №2,4 от №1 до №9 

  ул.”Джорковци” от №2 до №12 №3 



  ул.”Лальо Йотов” от №2 до №16 - 

  ул.”Иван Данов” от №2 до №6 - 

  ул.”Стефан Цаков” от №2 до №16 от №1 до №15 

  ул.”Стара планина” №2,24,26,28,32 №15, №19-25 

  ул.”Коритна” №2 №1,7,9 

  ул.”Равнището” - от №1 до №7 

  ул.”Глоговец” от №2 до №8 от №1 до №9 

  ул.”Никола Петков” от №10-14, 
20,22,30,32,38 

от №1-
11,15,23,25 

  ул.”Вуто Даскала” №2 №1,7 

  ул.”Дъб” №8, 12-16 №3,11 

  ул.”Долна коритна” от № 4 до №22 от №1 до №5 

  ул.”Единство” от №2 до №8, 18 от №1-5, 9-21 

  ул.”Шипка” - №1,5 

  пл.”Иван Данов” №6 - 

  ул.”Победа” №36, 42 от №1-5,9,19,21 

  ул.”Мильовци” от №2-6,12 от №1 до №9 

  ул.”Възраждане” от №2 до №16 №3, 19, 21, 25-33 

  ул.”Трети март” №2В,от №6 до 
№16 

от № 1-13,23,27, 
29,35 

  ул.”Дружба” от №4 до №10 № 3,5,17,19 

  ул.”Печовци”  от №2 до №6 от №1 до №17 

  ул.”Вутю Малков” от №2-18, 22, 
24,30,36-
48,54,64,70 

№1,3,7,11,15,19-
25, 

  ул.”Дачевци” от №2-8, 12 №1,11, 13-17 

  ул.”Кокиче” от №2 до №6 №3, 7 

  ул.”Стоянковото” №2, 4 - 

  ул.”Оборище” №8,12 №1, 9-17 

  ул.”Теменуга” - от № 9 до №15 

  ул.”Заводска” №12 - 

  ул.”Липа” от №2 до №14 - 

  ул.”Тълкийското” №2 от №7-19 

  ул”Цоло Гетов” от №2  до №8 от №1 до № 9 

6 08 ул.”Александър 
Стамболийски” 

от №2 до № 124 от №1 до № 91 

  ул. ”Геновци” от №2 -12, 38 №1 

  ул.”Стефан Караджа” от №2 до № 10 №3 

  ул.”Любен Каравелов” от №2 до №22 от №1 до №27 

  ул.”Георги 
С.Раковска” 

от №2 до №12 №1 

  ул.”Биволарника” от №2 до №6 №1,3,7,9 

  ул.”Васил Левски” от №4 до №10 от №1 до №9 

  ул.”Кокиче” от №2 до №8 №1,3 

  ул.”Гетовци” от №2 до №42 от №1 до №23 

  ул.”Панайот Волов” от №2 до №8 №1, 5 

  ул.”Жидевица” от №2 до №22 от №1 до №27 

  ул.”Девети септември” от №2 до №8 №1, 3  

  ул.”Двадесет и трети 
декември” 

от №2 до №8 - 

  ул.”Пирин” - №1 

  ул.”Никола 
Й.Вапцаров” 

от №2 до №6 от №1 до № 23 

  ул.”Опълченска” - №1,3,5 

  ул.”Ниновци” от №2 до №14 от №1 до №7 



  ул.”Петър Берон” от №2 до №6 №1,3 

  Депо Краевското №2 №1,3 

  ул.”Хаджи Димитър” - от №1 до №3 

  ул.”Хан Крум” от №2 до №18 от №1 до №13 

  ул.”Христо Ботев” от №2 до №10 от №3 до №25 

  ул.”Христо 
Смирненски” 

№2 №1, 3 

  ул.”Родината” от №2 до №12 от № 1 до №9 

7 09 ул.”Здравец” от №2 до №50 от №1 до № 69 

  ул.”Трети март” от №2 до №18 №1,5,21,25 

  ул.”Александър 
Стамболийски” 

от №2 до №48 от №3 до №41 

  ул.”Драгоица” №2,4,12 от №1 до №5 

  ул.”Възраждане” №2,4 №1,3 

  ул.”Васил Левски” от №2 -26, 52,54 от №1 до №61 

  ул.”Централна” от №2 до №106 от №1 до №113 

  ул.”Георги Бенковски” от №2- 14, 24-44 от №1 - 29, 35 

  ул.”Стара планина” от №2 до №6 от №1 до №7 

  ул.”Калето” от №2 до №18  от №1 до №41А 

  ул.”Опълченска” от №2 до №8 от №1 до № 9 

  ул.”Лаловска” от №2 -10, 
14,32,38 

от №1 до №13 

  ул.”Захари Стоянов” от №2 до №20 от № 1 до № 19 

  ул.”Георги Петров” от №2 – 16, 28,  
36-60 

от №1 до 63 

  ул.”Лале” №6,10,16,20 - 

  ул.”Роза” - №7 

  ул.”Люляк” №8,16 - 

  ул.”Явор” №6, 16 №1 

  ул.”Ягода” - №13 

  ул.”Ратица” №2,4 от №1 до №9 

  ул.”Христо Ботев” от №2 до №12 от №1-23, 31-39 

  ул.”Еделвайс” от №4-8, 16 от №1 до №35 

  ул.”Буревец” от №6 до №10 №1,3 

8 10 ул.”Калето” от №2 до №54 от №19 до №61 

  ул.”Драгоица №4 от №3 до №5 

  ул.”Стара планина” №8 От №3 до №17 

  ул.”Витоша” №2, 4, 14,  26 От №1-11, 19 

  ул.”Александър 
Стамболийски” 

№14, 16,22,24 № 3,17,21,23 

  ул.”Златна Панега” - №21,25,29 

  ул.”Стефан Караджа” - №11 

  ул.”Нинковци” №2,4 № 3,5 

  ул.”Вътювци” - №3 

  ул.”Йотковци” №2,12,16,18,20, 
20А 

№3, 5,7,15,19 

  ул.”Буджовци” №2,4 №1,5 

  ул.”Нишовци” №6,8 №5,7 

  ул.”Христо Ботев” от №4 до №20 №3,5,7 

  ул.”Цано Вълчев” №14, 24 - 

9 11 ул.”Опълченска” от №4 до №148 от №1 до №149 

  ул.”Шипка” от №2А до №38 от №1 до № 49 

  ул.”Стара планина” от №4 до №58 от № 5 до №59 



  ул.”Златановци” от №2 -16, 24-
28,38 

от №1 до №21 

  ул.”Димчо Дебелянов” - №1 

  ул.”Йордан Йовков” - от №3 до №7 

  ул.”Любен Каравелов” от №8 до №12 №1,7 

  ул.”Георги Иванов” №4 №1,3 

  ул.”Витоша” №2, 
6,8,16,18,20,22 

№1,5,11,13 

  ул.”Александър 
Стамболийски” 

№6,8,10, 
38,42,52,68 

№ 3-
7,29,35,37,45,51 

  ул.”Васил Левски” №2-4 от №1 до №7 

  ул.”Стефан Караджа” - №1 

  ул.”Кап.Петко 
Войвода” 

№2,4 - 

  ул.”Извор Златна 
Панега” 

- От №3 до №9 

  ул.”Никола Вапцаров” №2,4 №1 

  ул.”Иван Вазов” - от №1 до №9 

  ул.”П.Р.Славейков” - №3,5 

  ул.”Ангел 
Каралийчев” 

№2,4,8 - 

  ул.”Дан Колов” №2 - 

  ул.”Георги Бенковски” от №4 до № 10 - 

  ул.”Долене” от №2 до № 16 от №3 до №15 

  ул.”Гайдаревци” №2 - 

  ул.”Митко Палаузов” №8,20,28 №7,9,13,17 

  ул.”Сергей Румянцев” №2 - 

  ул.”Димитър 
Грънчаров” 

№18,20,22,30,32 №15,23,29 

  ул.”Бачо Киро” №2, 4 №1, 7А 

  ул.”Райко Даскалов” от №2 до № 6 №1 

  ул.”Хаджи Димитър” №2 №3, 5 

  ул.”Христо Ботев” №2, 6 - 

  местн.”Мела” - №1 

10 12 ул.”Лисец” от №4 до №90 от №1 до №51 

  ул.”Изгрев” - от №1 до №7 

  ул.”Присойка” от №2 до №60 от №1 до №35 

  ул.”Леге” от №2 до №12 от №1  до №13 

  ул.”Здравец” от №4 до №12 от №3 до №7 

  ул.”Зора” №2 №3 

  ул.”Слатина” от №1 до № 8 от №1 до №7 

  ул.”Опаленик” от №2 до №8 №3,7 

  ул.”Чобаните” От №4 до №8 №5,11,21,25,29 

  ул.”Бреза” - №5,7, 19 

  ул.”Бор” №6 №5 

  ул.”Лиса могила” - №3,7 

  ул.”Миразчийска” от №2 до №20 от №1 до №25 

  мах.”Миревец” №2,3,5,6,8,14,16,20,26,27,30 

  мах.”Ханове” №5,7,9 

11 13 ул.”Александър 
Стамболийски” 

от №2-26, 38 от №1 до № 59 

  ул.”Трети март” от №2 до №50 от №1до №77 

  ул.”Арменска” №4 №1 

  ул.”Васил Левски” от №6 до №26 от №1 до №21 

  ул.”Латинка” №2, 4 №1,3,5 



  ул.”Васил Априлов” №2,4 от №1 до №7 

  ул.”Панайот Волов” №6 от №3 до №7 

  ул.”Софроний 
Врачански” 

№2 №5 

  ул.”Ген Столетов” от №2 до № 10 от №1 до №9 

  ул.”Владайско 
въстание” 

№2,4 от №1 до № 5 

  ул.”Люляк” - №7, 17 

  ул.”Георги Бенковски” №2,4 От №1 до №5 

  ул.”Стефан Караджа” №2,4 №1,3 

  ул.”Кокиче” №4 №1,3,9 

  ул.”Васил Петлешков” от №2 до №6 от №1 до №9 

  ул.”Иглика” от №2 до №16 от №1 до № 13 

  ул.”Присоето” От №2 до №10 от №1 до №5 

  ул.”Любен Каравелов” - №1 

  ул.”Петър Берон” №2 - 

  ул.”Първи май” от №2 до №12 от №1 до №7 

  ул.”Ангел Кънчев” от №2 до №10 от №1 до №7 

  ул.”Оборище” от №2 до №8 от №1 до №5, 
№7 

  ул.”Георги Раковски” №2,4 от №1 до №7 

  ул.”Априлско 
въстание” 

№2 №1,3 

  ул.”Богой” от №2 -14, 32 от №3 до №57 

  ул.”Панайот Хитов” - от №1 до №5 

  ул.”Тодор Каблешков” №2 от №1 до №5 

  ул.”Грозданка” от №2 до №10 от №1 до №5 

  ул.”Трети декември” №2,4 от №1 до №11 

  ул.”Филип Тотю” №2 от №1 до №5 

  ул.”Хаджи Димитър” от №2 до № 12 от №1 до №9 

  ул.”Христо Ботев” от №2 до №14 №1 

  ул.”Цанко Церковски” от №2 до № 14 от №1 до № 29 

  ул.”Цар Иван 
Шишман” 

- №1 

  ул.”Шипка” №2, 4    от №1 до № 5 

  ул.”Съединение” №4,6 - 

 
Настоящата заповед да се обяви публично на населението чрез 

информационното табло в сградата на Общинска Администрация гр. 
Ябланица и на официалният интернет сайт на общината. 

Заповедтта може да бъде обжалвана в тридневен срок след 
обявяването и пред Областен управител на област Ловеч 

Контрол върху настоящата заповед възлагам на секретаря на 
общината  

Заповедта да се изпрати на ТЗ”ГРАО” – гр. Ловеч,   Районна 
избирателна комисия Ловеч  и Областен управитал на област Ловеч. 

 
 
Кмет на община Ябланица 
                             /инж.Иван Цаков/ 

 



 

 


