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ЗАПОВЕД
№ РД-09-211#3
гр. Мъглиж, 15.08.2022 г.
На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.2, чл.90, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 213 от
02.08.2022 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно
събрание на 02 октомври 2022 г., и моя Заповед № РД-09-211/ 04.08.2022 г.,
ИЗМЕНЯМ:
ЗАПОВЕД № РД-09-211/ 04.08.2022 г. по следния начин:
1. Образувам 16 (шестнадесет) избирателни секции на територията на община Мъглиж
за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.
Предвиждам избирателна секция:
○ № 017 (Подвижна избирателна секция) за избиратели с трайни увреждания съгласно

чл.90, ал. 1 от ИК;
2. Утвърждавам номерация, обхват и адрес на избирателните секции по т.1, съгласно
Приложение № 1 - Списък на адрес на място за гласуване и Приложение № 2 - Обхват на
избирателните секции по адреси, които са неразделна част от настоящата заповед.
С издаване на настоящата заповед изменям моя Заповед № РД-09-211/ 04.08.2022 г.
Настоящата заповед да се обяви публично на общодостъпно място на информационното
табло на Общинска администрация и публикува на сайта на общината.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в съответната
област и РИК - Стара Загора.
Заповедта подлежи на оспорване от заинтерисованите лица в три дневен срок от
обявяването й пред Областния управител на област Стара Загора.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Секретаря на Община
Мъглиж.
Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ
Кмет на Община Мъглиж
Данните и подписът са заличени на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)

