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пл. “21-ви септември” №6

З АПОВЕД
№ 843
07.07.2021 год., гр.Балчик
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, във
връзка с произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 год.,
Решение № 350-НС/30 юни 2021 г. на ЦИК относно гласуване на избиратели, поставени
под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето,
с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.,
Решение № 397-НС/5 юли 2021 г. относно определяне условията и реда за образуване на
избирателни секции в лечебни заведения, включително за лечение на болни с COVID19, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на
избирателни списъци и заповед № 557/19.05.2021 г. на Кмета на Община Балчик за
образуване на избирателни секции на територията на Община Балчик
НАРЕЖДАМ :
1. ЗАКРИВАМ образуваните със заповед № 557/19.05.2021 г. на Кмета на
Община Балчик избирателни секции
080300039
080300040

-covid отделение МБАЛ Балчик, ул.“Д-р Зл.Петков“ 34
-ПСИК за гласуване на избиратели под задължителна карантина или
задължителна изолация

2.Заповедта да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово
осведомяване на интернет страницата на Община Балчик, а копия от нея да се изпрати на
РИК – Добрич e mail: rik08@cik.bg ТЗ "ГРАО" - Добрич e mail: do@grao.government.bg
информационно обслужване e mail: office@is-bg.net и ръководствата на политически партии
и коалиции.
3.Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Къймет Тургут - секретар
на Община Балчик.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс
в три дневен срок от обявяването й пред областния управител.
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик
Съгласувал:Къймет Тургут-Секретар на Община Балчик
Изготвил: Елица Кръстева-Началник отдел ГРАО

