
ЗАПОВЕД
№  УД-02-09-47

гр. Завет, 08.02.2023 г.

С Указ № 28  от 31.01.2023 г., (обн. ДВ  бр. 11/02.02.2023 г.), Президентът на Република
България разпусна  Четиридесет и осмото  Народно събрание на 3 февруари  2023 г. и насрочи
избори за Народно събрание на 2 април  2023 г.
             Съгласно чл.  91, ал.  1 и ал.  3 от  Изборния кодекс,  кметът на общината не по-късно от
25 февруари 2023 г. (35 дни преди изборния ден), насрочва консултации за състав на
секционните избирателни комисии (СИК),  които са публични. Денят, часът и мястото на
провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на
общинската администрация не по-късно от три дни преди провеждането им.
        Предвид изложеното и на основание 44,  ал.  1,  т.  8  и ал.  2  от ЗМСМА,  в изпълнение
изискванията на чл.  91,  ал.  1,  ал.  3  и ал.  9   от Изборния кодекс (ИК)  и във връзка с
произвеждане на избори за Народно събрание  на  2 април  2023 година

З А П О В Я Д В А М:

1. Да се проведат консултации на 23.02.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа, в зала № 101, в
административната сграда на Община Завет, за съставите на Секционните избирателни
комисии (СИК)  на територията на Община Завет за произвеждане на  избори за  Народно
събрание  на  2 април  2023 година.

2. Възлагам на секретаря на Община Завет да уведоми писмено ръководствата на
парламентарно представените партии и коалиции за мястото, деня и часа на консултациите
по т. 1 от настоящата заповед, както и за изискванията, регламентирани в чл. 91, ал. 4 и ал.
5 от ИК.

      Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Завет на адрес
www.zavet-bg.com, в секция „Избори за Народно събрание 2 април  2023”.

       Гл. специалист – В.Иванова  да връчи настоящата заповед по принадлежност за сведение и
изпълнение.
       Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд гр.
Разград по реда на Административно-процесуалния кодекс.

АХТЕР ВЕЛИЕВ  /п/
Кмет на община Завет

Съгласувал:  /п/
Нурай Мехмед–юрисконсулт

Изготвил:     /п/
Красимира Цвяткова- Директор на дирекция  АИТО


