Община Николаево, област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9
Телефон 04330 / 2040, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

ЗАПОВЕД
№ РД-01-401
гр. Николаево, 19.11.2021 г.
На основание чл. 44, ал.1, от ЗМСМА, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Решение №
957-ПВР / 16.11.2021 г. на ЦИК и предвид задължението на Общинска администрация по
подготовка и провеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
Заповеди на Кмета на Община Николаево с номера
- РД-01-320 / 29.09.2021 г. – за определяне на помещение за съхранение на
бюлетините до предаването им на СИК,
- РД-01-370 / 08.11.2021 г. – за определяне на длъжности лица за подготовка и
предаване на книжа и материали на СИК,
- РД-01-371 / 08.11.2021 г. – за определяне на длъжности лица за комплектоване на
отделните листове на изборните протоколи ли на СИК,
- РД-01-372 / 09.11.2021 г. – за определяне на длъжностно лице за предаване и
приемане на протоколи при наличие на условията на част V, т. 1 и т. 2 от
Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14.11.2021 г. при гласуване със СУМГ, приети с Решение № 825ПВР/НС от 29.10.2021 г., изменени с Решения № 882-ПВР/НС / 09.11.2021 г. и №
929-ПВР/НС / 12.11.2021 г. на ЦИК
- РД-01-373 / 09.11.2021 г. – за определяне на длъжностно лице от Община
Николаево, което да подписва протоколите за предаване на изборните книжа на
СИК
- РД-01-374 / 09.11.2021 г. – за определяне на длъжностни лица за разпределяне на
бюлетините по избирателни секции за Общината,
- РД-01-377 / 11.11.2021 г. – повишаване мерките за киберсигурност при
провеждане на изборите,
- РД-01-378 / 11.11.2021 г. – за забрана за провеждане на масови мероприятия
- РД-01-379 / 11.11.2021 г. – задължения на Захари Захариев
- РД-01-380 / 11.11.2021 г. – задължения на Тодор Тодоров
- РД-01-381 / 11.11.2021 г. – раздаване на изборни книжа и материали
- РД-01-383 / 11.11.2021 г., РД-01-384 / 11.11.2021 г., РД-01-385 / 11.11.2021 г., РД01-386 / 11.11.2021 г. – за наемане на лица по граждански договори за прилагане на
укузанията на МЗ при проваждане на избори в епидемична обстановка
- РД-01-387 / 11.11.2021 г. – комисия по приемане и предаване на неизползваните
бюлетини

остават в сила за дните 20.11.2021 г. и 21.11.2021 г. при провеждане на новия
(втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.
Разпоредбите от заповед № РД-01-377 / 2021 г. да се приложат от общинска
администрация отново съответно в дните 19.11.2021 г. и 22.11.2021 г.
Заповедта да се обяви на сайта на Общината, да се изпрати на РИК-Стара Загора, на
Областна администрация и по кметствата в Общината.

ИВАН ПАВЛОВ
За Кмет на Община Николаево,
Съгласно Заповед № РД-01-394 / 18.11.2021
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