
               Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в 

избирателните списъци 

                                 в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 

                                 (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК) 

                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО,   община ЗЛАТАРИЦА, 

         населено място ГР.ЗЛАТАРИЦА          кметство: ...................  секция № 001 

         адрес на избирателна секция: ............................................... 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              Име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ВАСИЛ                ИВАНОВ               ГЕОРГИЕВ 

         КИЦА                 ДИМИТРОВА            АНГЕЛОВА 

         НИКОЛА               ХРИСТОВ              НИКОЛОВ 

 

 

 

               Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в 

избирателните списъци 

                                 в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 

                                 (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК) 

                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО,   община ЗЛАТАРИЦА, 

         населено място ГР.ЗЛАТАРИЦА          кметство: ...................  секция № 002 

         адрес на избирателна секция: ............................................... 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              Име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ГАЛИНА               ТОДОРОВА             СТАНЕВА 

         ТОДОР                ПЕНЧЕВ               ПОПОВ 

         ТОДОР                СТАНЕВ               СТАНЕВ 

 

 

 

               Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в 

избирателните списъци 

                                 в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 

                                 (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК) 

                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО,   община ЗЛАТАРИЦА, 

         населено място ГР.ЗЛАТАРИЦА          кметство: ...................  секция № 003 

         адрес на избирателна секция: ............................................... 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              Име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ЖАНА                 КРАСИМИРОВА          СТОЯНОВА 

         НЕДКО                ПАНАЙОТОВ            ПАНОВ 

         ПЕНКА                СВЕТОСЛАВОВА         КОНАКЧИЕВА 

         СИМЕОН               ДИМИТРОВ             ДИМИТРОВ 

         ЦВЕТЕЛИНА            АСЕНОВА              ГАГОВА 



 

 

 

               Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в 

избирателните списъци 

                                 в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 

                                 (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК) 

                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО,   община ЗЛАТАРИЦА, 

         населено място С.РОДИНА              кметство: ...................  секция № 004 

         адрес на избирателна секция: ............................................... 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              Име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

         РУСИ                 НИКОЛОВ              РУСЕВ 

 

 

 

               Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в 

избирателните списъци 

                                 в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 

                                 (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК) 

                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО,   община ЗЛАТАРИЦА, 

         населено място С.ГОРСКО НОВО СЕЛО    кметство: ...................  секция № 005 

         адрес на избирателна секция: ............................................... 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              Име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

         АТАНАС               МАРИНОВ              ДЕЧЕВ 

         ИВАН                 СТИЛИЯНОВ            СКАНДАЛОВ 

         МЮЗЕИМ               ХАШИМОВА             ЮСЕИНОВА 

         ОСМАН                АЛИЕВ                ЮСЕИНОВ 

         РОСИЦА               ЮЛИЯНОВА             СЕВДАЛИНОВА 

 

 

 

               Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в 

избирателните списъци 

                                 в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 

                                 (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК) 

                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО,   община ЗЛАТАРИЦА, 

         населено място С.РОСНО               кметство: ...................  секция № 007 

         адрес на избирателна секция: ............................................... 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              Име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

         АЛЕКСАНДЪР           СТОЯНОВ              АЛЕКСАНДРОВ 


