
 
 
 

З А П О В Е Д 

№ УД-02-09-486 

гр. Завет, 12.10.2019 година 

 

С Указ № 163 от 10.07.2019г.(ДВ, бр. 56 от 16.07.2019г.) на Президента на Република 

България са насрочени избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 година. 

Съгласно Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК относно реда за образуване на 

секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г., секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува 

на територията на всяко населено място на 12 октомври 2019 г. (14 дни преди изборния ден), 

ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) от 

лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в 

изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес 

(в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия 

им адрес) е на територията на съответното населено място не по-късно от 26 април 2019 г. 

В Община Завет, в гореописания срок, са постъпили 12 заявления (Приложение № 17-

МИ от изборните книжа). 

Съгласно т. 6 на Решение № 935- МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Кметът на общината или 

определен с негова заповед заместник-кмет на общината, образува секция за гласуване с 

подвижна избирателна кутия с нарочна заповед и утвърждава номера й. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 3 и чл. 90, ал. 1 от Изборния 

кодекс, Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 48 – МИ от 12.10.2019 г. на 

ОИК – Завет 

НАРЕЖДАМ: 

1. Образувам секция на територията на община Завет за гласуване с подвижна 

избирателна кутия за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

2. Утвърждавам номер на секцията -  № 015.  

3. Определям място за помещаване на секционната избирателна комисия с адрес: гр. Завет, 

ул.“Освобождение“ № 7, ПГЗ „Кл. А. Тимирязев“. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуване на интернет 

страницата на Община Завет www.zavet-bg.com, меню „Местни избори–2019 г.” и чрез 

поставяне на информационното табло в сградата на общинска администрация Завет. 

Копие от заповедта да се изпрати на Общинска избирателна комисия Завет и на РУ 

„Полиция“ – Кубрат. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам  на г-жа Халиме Мехмедова – Секретар на 

община. 

 

 

ЕРТАН БАХАР 

Заместник-кмет на Община 

За Кмет на община Завет 
по Заповед № УД-02-09-453/20.09.2019 г. 


