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З А П О В Е Д  
№ 776 / 22.10.2021год. 

САМУИЛ 

На 2 септември 2021 г. четиридесет и шестото Народно събрание на РБ прие решение, с 

което насрочва избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14.11.2021 

год. С Указ № 245 от 14.09.2021 г., на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 77 

от 16.09.2021 г) са насрочени изборите за Народно събрание на 14.11.2021г.  Съгласно 

изр.второ от т.3 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021  година на ЦИК, при кмета на 

общината не по-късно от 26 Октомври  2021 г. се провеждат консултации за сформиране на 

съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК),  които са публични. 

Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на 

интернет страницата на общинската администрация не по-късно от три дни преди 

провеждането им.  

Предвид горе изложеното и на основание 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение 
изискванията на изр.второ от т.3 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 година на ЦИК,  
Решение № 74-ПВР/НС от 21.10.2021 година на РИК - Разград и чл. 91, ал. 1, ал. 3 и 

ал. 9 от Изборния кодекс (ИК) и във връзка с произвеждане на избори за президент и 
вицепрезидент на Република България и за народно събрание на 14.11.2021 год. 

 

 З А П О В Я Д В А М: 
 

1. Да се проведат консултации на 25.10.2021 г. ( Понеделник ) от 13.30 часа, в заседателната 
зала, в административната сграда на Община Самуил, за съставите на Подвижните секционни 
избирателни комисии (ПСИК)  на територията на Община Самуил за произвеждане на  избори за  
президент и вицепрезидент на Република България и за народно събрание на 14.11.2021 год. 
2. Възлагам на заместник - кмета на община Самуил - Сами Сами да уведоми писмено 
ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, за мястото, деня и часа на 
консултациите по т. 1 от настоящата заповед, както и за изискванията, регламентирани в чл. 91, 
ал. 4 и ал. 5 от ИК. 
 
      Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Самуил на адрес 
 https://samuil.bg/, в секция „Избори -14.11.2021”. 
 

  Настоящата ми заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение. 
 
Заповедта може да бъде обжалвана в тридневен срок пред съответния областен управител от 

последното по ред обявяване.  

 
 

ИНЖ. ДЖЕВДЕТ АЗИС  
Кмет на Община Самуил: 
 
 
Изготвил:  
Зам.- кмет на община Самуил 
Сами Сами 
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