О Б Щ И Н А

Б А Т А К, О Б Л. П А З А Р Д Ж И К

ЗАПОВЕД
№ 709
Гр.Батак, 01.10.2021 г.
ОТНОСНО: Провеждане на консултации за назначаването на
секционните избирателни комисии в община Батак за произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и за за народни представители на
14 ноември 2021 г.
В изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 644 – ПВР/НС от
29.09.2021 г. на ЦИК, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация

Н А Р Е Ж Д А М:
1.Насрочвам консултации за съставите на секционните избирателни
комисии в Община Батак на 08.10.2021 г. от 15:00 часа в кабинета на кмета на
Община Батак / сграда на община Батак, пл.”Освобождение” №5, ет II/.
2.Приканвам към участие в консултациите представляващите (или
упълномощени от тях лица) парламентарно представени партии и коалиции:
партия „Има такъв народ”, коалиция „ГЕРБ - СДС“, коалиция „БСП за
БЪЛГАРИЯ“, коалиция „Демократична България – Обединение”, партия „ДПС“,
коалиция „Изправи се! Мутри вън!”.
3.Участващите в консултациите представляващи партии и коалиции или
упълномощени от тях лица да представят своите писмени предложения за
съставите на СИК и всички останали документи, посочени в Изборния кодекс,
изготвени в съответствие с Решение № 644 – ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не
са парламентарно представени в 46 –ото Народно събрание. Консултациите са
публични.
Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на
информационното табло и на интернет страницата на Община Батак по реда на
чл.91, ал.1 от Изборния кодекс.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК
ПЕТЪР ПАУНОВ
/п/*
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия
регламент за защита на личните данни /Регламент /ЕС/2016/679/

