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З А П О В Е Д  
№ 775 / 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 чл.8, ал.2, ал.3 и ал.4, от Изборния кодекс, кметът на общината, образува 

със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната 

номерация, обхват и адрес. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация,   чл.8, ал.2 и ал.3 и чл.90  от 

Изборния кодекс и Указ № 245 от 14.09.2021 г., на Президента на Република България 

(обн., ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г) във връзка с Решение № 74 ПВР-НС от 21.10.2021г. на 

РИК Разград 

 

 
ЗАПОВЯДВАМ: 

1.Образувам 9 (Девет) броя подвижни избирателни секции на територията на община 
Самуил съгласно Приложение №1 за произвеждане на изборите президент и вицепрезидент на 

Република България за Народно събрание на 14.11.2021г. 

2. Утвърждавам номерацията и адресите на 9 (Девет) броя избирателни секции по т. 1 от 

настоящата заповед от № 017 до № 025, в Община Самуил за изборите за президент и 

вицепрезидент на Република България за Народно събрание на 14.11.2021г. 
3. В посочените от Изборния кодекс срокове настоящата заповед с всички приложения към 
нея да се изпрати на Районна избирателна комисия Разград, ТЗ на ГД”ГРАО” гр.Разград и 
областния управител на гр.Разград. 
4.Заповедта да се обяви публично на информационното табло на партерния етаж в 
административната сграда на Община Самуил с адрес с.Самуил ул.” Хаджи Димитър” № 2 и 
да се публикува на официалната интернет страница на Община Самуил. 

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на заместник кмета на Община 
Самуил – Сами Сами 

 
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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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
към Заповед на кмета на Община 
Самуил № 775 / 22.10.2021 г. 

СПИСЪК 

с номерацията и адресите на изборните помещения на подвижни избирателните секции в 

Община Самуил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република 

България за Народно събрание на 14.11.2021г. 

 

 
НАСЕЛЕНО МЯСТО ИЗБИРАТЕЛНА СЕКНИЯ 

За населените 
места 

№ Адрес на изборното помещение за гласуване 

с.Богданци 017 
Народно Читалище” Просвета “,ул.” Георги 

Бенковски “ № 14 

с.Богомилци 018 
Народно Читалище”Васил Левски ул.” Гео 

Милев “ №17 

с.Владимировци 019 ОУ “ Христо Ботев ул.” Христо Ботев “ № 2 

с.Желязковец 020 
Народно Читалище”Паисий Хилендарски”, ул.” 

Тракия “ № 24 

с.Здравец 021 
Народно Читалище”Никола Йонков Вапцаров”, 

ул.” Гео Милев“ № 56 

с.Пчелина 022 
Административна сграда на Кметство 

-с.Пчелина, ул.” Вайкал” № 2 

с.Хума 023 
Народно Читалище” В.Левски “, ул.” Гео 

Милев “ № 25 

с.Хърсово 024 
Народно Читалище -Паметник , ул.” 

Александър Стамболийски “ № 32 

с.Самуил 
с. Кривица 

025 
Народно Читалище”Христо Ботев”, ул.” 

Димитър Благоев “ № 38 
 
 
 

  

   


