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ЗАПОВЕД
№ З-21-779/01.11.2021г.

ОТНОСНО : избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия
/ПСИК/ на територията на община Попово

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021г., насрочени
с Указ № 245 от 14 септември 2021г. на Президента на Република България, обн. ДВ, бр.77 от
16.09.2021г. и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021г.,
насрочени с Решение, прието от 46-то Народното събрание на 2 септември, обн. В ДВ, бр.73 от
3.09.2021г. и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, чл. 90, ал.1 от Изборния кодекс, Решение
№766-ПВР/НС от 20 октомври 2021г. на ЦИК, т.100 от Хронограма за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., приета с Решение
№537-ПВР/НС от 16 септември 2021г. на ЦИК, моя заповед №З-21-659 от 23.09.2021г., Решение
№60 от 30.10.2021г. на РИК Търговище относно определяне броя на секциите за гласуване с
подвижна избирателна кутия на територията на община Попово и поради наличие на необходимия
брой подадени заявления от лица с трайни увреждания, за които е извършена проверка по реда на
чл. 37, ал.3а от ИК

НАРЕЖДАМ:
І. ОБРАЗУВАМ избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия /ПСИК/ на
територията на община Попово, като утвърждавам нейната номерация, обхват и адрес, както
следва:

№ на
избирателната
секция

Обхват

Адрес

28-24-00-053

Област Търговище, община Попово, гр.
Попово

Гр. Попово, ул.
„Александър
Стамболийски“
№1-общинска
администрация
Попово, вход
Местни данъци и
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Избирателната секция за гласуване с подвижна избирателна кутия обхваща следните населени
места на територията на община Попово:
Гр. Попово, кв. Невски, кв. Сеячи, с. Садина, с. Баба Тонка
ІІ. За помещение на избирателната секция за гласуване с подвижна избирателна кутия
ОПРЕДЕЛЯМ стая №2 - вход Местни данъци и такси в общинска администрация Попово - гр.
Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1.
ІІІ. Насрочвам консултации относно назначаване на състав на ПСИК за изборите за Народно събрание,
президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021г. на 01 ноември 2021г. в 17.00ч. в Зала на Център за
административни услуги и информация находяща се в сградата на общинска администрация
Попово с адрес: гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски“ №1, за което да се изготви покана до
парламентарно представените партии в 46-то народно събрание, която да се публикува на интернет
страницата на общината.

ІV. На основание чл.8, ал.2 и ал.6 от Изборния кодекс настоящата заповед да се обяви на
населението чрез публикуването и на официалната интернет страница на община Попово, както и
на информационното табло на общинска администрация, а копие от същата да се изпрати на
Районна избирателна комисия Търговище, ТЗ на Главна Дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване” в МРРБ - гр. Търговище, Областния управител на област
Търговище, Районно управление „Полиция” гр. Попово.
V. Заповедта може да бъде оспорена от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването и
пред Областен управител на област Търговище, по реда на чл.8, ал.4 от Изборния кодекс.
VІ. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Попово.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО:
/Д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ/

