ОБЩИНА ЗАВЕТ ОБЛАСТ РАЗГРАД

ЗАПОВЕД
№ УД-02-09-508
гр. Завет, 23.10.2019 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.

С цел недопускане на нарушение на обществения ред и осигуряване на
нормалното протичане на изборния процес, възниква необходимост от въвеждане на
временна забрана за продажба и сервиране на алкохол и спиртни напитки в
търговските обекти, заведения за обществено хранене и други обществени места на
територията на община Завет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, т.
4, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във
връзка с чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс
З А Б Р А Н Я В А М:
Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните
помещения и непосредствено прилежащите им територии в административнотериториалните граници на община Завет в предизборния ден 26.10.2019 г. и в
изборния ден 27.10.2019 г.
В останалите места на територията на община Завет, както и с оглед
провеждането на семейни и обредни ритуали (сватба, кръщенета, тъжни обреди)
продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки е разрешено.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Завет
чрез на информационното табло на общината и публикуване на интернет-страницата на
Община Завет, www.zavet-bg.com, меню „Местни избори – 2019”, а също така да се
постави на видно място в населените места.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Назен Кула – старши
експерт в Община Завет и на временно изпълняващите длъжността кметове на
кметства в състава на община Завет.
Гл. специалист Ваня Иванова да връчи настоящата заповед по принадлежност за
сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на Началник на ПУ на МВР
– Завет и на ОИК – Завет за сведение.
ЕРТАН БАХАР
Зам.-кмет на община
За кмет на община
по Заповед № УД-02-09-453/20.09.2019 г.

