ЗАПОВЕД
№ 889 / 22.10.2016 г.
гр. Кнежа
На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от
Изборния кодекс, §2 от ПЗР от ЗПУГ и във връзка с Решение № 3524ПВР/НР/16.09.2016 г. на Централна избирателна комисия и Решение № 181ПВР/НР/20.10.2016 г. на РИК Плевен

I.

ОБРАЗУВАМ:

на територията на Община Кнежа 2 (две) подвижни избирателни секции при
произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и
Национален референдум на 06.11.2016 г., както следва:
№ на секция
Сграда, в която ще се помещава ПСИК
Тел. код Телефонен номер
1539000018 гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, ет.1
09132
7305
1539000019 Община Кнежа, с. Бреница, ул.Стефан 09145
2310
Кратунски №54

II.

ОПРЕДЕЛЯМ:

ПСИК №1539000018 да обслужва лицата с трайни увреждания, които не им
позволяват да упражняват изборното си право в изборното помещение, но желаят
да гласуват с подвижна избирателна кутия /заявили са желанието си не по-късно от
22.10.2016г./ по постоянен адрес или по настоящ адрес и са подали заявление по
образец за гр.Кнежа.

III.

ОПРЕДЕЛЯМ:

ПСИК №1539000019 да обслужва лицата с трайни увреждания, които не им
позволяват да упражняват изборното си право в изборното помещение, но желаят
да гласуват с подвижна избирателна кутия /заявили са желанието си не по-късно от
22.10.2016г./ по постоянен адрес или по настоящ адрес и са подали заявление по
образец за с.Бреница, Община Кнежа.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Областния управител на
област Плевен, на Районна избирателна комисия Плевен, ТЗ на ГД „ГРАО” в

МРРБ, РУ – Кнежа, РСПБЗН – Кнежа, и да се обяви публично, като се оповести на
населението чрез местното радио „Кнежа“, да се публикува на сайта на Община
Кнежа и да се постави на информационното табло, находящо се на I-ви етаж в
сградата на общината.
Контролът по изпълнение на настоящата Заповед ще упражнявам лично.

ИЛИЙЧО ЛАЧОВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА

Изготвил:
Светлана Хинкина
Секретар на Община Кнежа

