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З А П О В Е Д № 60 

16.02.2021г., гр. Гълъбово 

 

  

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Заповед №33/26.01.2021г. за образуване на 

избирателни секции за произвеждане на  избори за    народни представители  на 04 

април 2021 г. 

 

На основание чл.44, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация, чл.28, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и 

за преодоляване на последиците, във връзка с чл. чл.8, алинеи 2-6 от  ИК 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Допълвам Заповед №33/26.01.2021г. за образуване на избирателни секции за 

произвеждане на  избори за    народни представители  на 04 април 2021 г., както следва: 

 

Добавя се нова точка 2.2. в горепосочената заповед със следния текст: 

„Подвижни избирателни секции (2 бр.) - № 24 и № 25, в които избирателите, поставени 

под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, 

гласуват с подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX 

от Изборния кодекс при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно чл.28, 

ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците.“ 

 

2. Настоящата заповед е неразделна част към Заповед №33/26.01.2021г. за 

образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за   народни представители  

на 04 април 2021 г. Копие от Заповедта да се изпрати на ТЗ “ГРАО” гр. Стара Загора и 

РИК  гр. Стара Загора. 

  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Гълъбово – 

Г-н Пенчо Стоянов. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете и кметските наместници в 

населените места на общината, до главен специалист „Гр.състояние“, специалист 

„ЕСГРАОН“ в община Гълъбово и гл. експерт „ВО и протокол“. 

  

 

 

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО:  

ПЛАМЕН БАРАКОВ 

/Съгласно Заповед №54./15.02.2021г./ 
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