ЗАПОВЕД
№ УД-02-09-417
гр. Завет, 09.09.2019 г.

С Указ № 163 от 10.07.2019 г. (обн. ДВ бр.56 от 16.07.2019 г.), Президентът на
Република България насрочи избори за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 година.
Съгласно чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, кметът на общината не по-късно от 11
септември 2019 г. (45 дни преди изборния ден), определя местата за обявяване на
избирателните списъци.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41 и чл. 42 от
Изборния кодекс
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Определям местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане
на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, съгласно
Приложение № 1 - „Списък на местата за обявяване на избирателните списъци за
произвеждане на 27.10.2019 г. в община Завет на избори за общински съветници и за
кметове”.
2. Предварителните избирателни списъци част І - (за обявяване) да се обявят не
по-късно от 40 дни преди изборния ден (16.09.2019 г.), на определените съгласно
Приложение № 1 места, така, че да са общодостъпни и защитени от атмосферни
влияния и посегателства, с цел физическото им запазване.
3. Предварителните избирателни списъци част ІІ - (за обявяване) да се обявят
не по-късно от 25 дни преди изборния ден (01.10.2019 г.), на определените съгласно
Приложение № 1 места, така, че да са общодостъпни и защитени от атмосферни
влияния и посегателства, с цел физическото им запазване.
4. Избирателните списъци част І - (за публикуване), след предоставяне в
електронен вид от ГД "ГРАО" към МРРБ, да се публикуват на Интернет страницата на
общината www.zavet-bg.com, не по-късно от 40 дни преди изборния ден (16.09.2019
г.).
5. Избирателните списъци част ІІ - (за публикуване), след предоставяне в
електронен вид от ГД "ГРАО" към МРРБ, да се публикуват на Интернет страницата на
общината www.zavet-bg.com, не по-късно от 25 дни преди изборния ден (01.10.2019 г.).
Настоящата заповед да се обяви на населението чрез интернет страницата на
Община Завет на адрес www.zavet-bg.com, в секция „Избори за Европейския парламент
– 2019” и чрез поставяне на информационното табло в административната сграда на
Община Завет с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на секретаря на общината и на
кметовете на кметовете в състава на общината за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед, с приложението към нея, да се изпрати на
Общинска избирателна комисия Завет.
Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на г-жа Халиме
Мехмедова – Секретар на Община Завет.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административно-процесуалния кодекс.

АХТЕР ВЕЛИЕВ
Кмет на община Завет

Съгласувал:
Мюзеям Адем, правоспособен юрист
Изготвил:
Красимира Цвяткова- директор на дирекция АИТО

