
ЗАПОВЕД
№  УД-02-09-92

гр. Завет, 17.03.2023 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 Решение № 1738-НС  от  06.03.2023 г.  на ЦИК, секциите за гласуване с
подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 18 март
2023 г. (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 67-
НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им, 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.

В  община Завет към 16.03.2023 г.  са постъпили  34 бр. заявления  от избиратели с трайни
увреждания по населени места, както следва:

Кметът на Община Завет уведоми РИК –  Разград  за броя на постъпилите заявления за
гласуване с подвижна избирателна кутия и предложи  на територията на община Завет да се
определят  две секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, едната в гр. Завет с обхват гр.
Завет, с. Прелез, с. Веселец,  с. Сушево и с. Иван  Шишманово,  другата в с. Брестовене с обхват с.
Брестовене и с. Острово.

Районна избирателна комисия Разград  със свое Решение № 88-НС от 16.03.2023 г. РЕШИ:
Определя броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна

избирателна кутия  на територията на община Завет в изборите за народни представители  на 02
април  2023 г., както следва:

№ Населено място Брой ПСИК
1 гр. Завет (с обхват гр. Завет, с. Прелез, с. Веселец,  с.

Сушево и с. Иван  Шишманово)
1

2 с. Брестовене (с обхват с. Брестовене и с. Острово) 1

Съгласно  Решение № 1738-НС  от 06.03.2023  г.  на ЦИК,  Кметът на общината или
определен с негова заповед заместник-кмет, със заповед, издадена не по-късно от 18 март 2023 г.,
образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, утвърждава номерата им и определя

№
по
ред

Населено място Бр. заявления

1. гр. Завет 3
2. с. Прелез 2
3. с. Веселец 7
4. с. Сушево 3
5. с.. Иван Шишманово 2
6. с. Брестовене 8
7. с. Острово 9



обхвата им, както и насрочва (определя дата, място и час) консултации (ако вече не са проведени
такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на ПСИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.  44,  ал.  1,  т.  8   и ал.  2   от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,  чл.  90  от Изборния кодекс,    Решение № 1738-НС  от
06.03.2023 г. на ЦИК и във връзка с Решение № 88-НС от 16.03.2023 г. на РИК – Разград

 ЗАПОВЯДВАМ:

1. Образувам  в  община Завет  2(две) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в
изборите за Народно събрание на  2  април 2023  г.  и утвърждавам  тяхната номерация,  обхват и
адрес, съгласно Приложение №1 – „Списък на избирателните секции на територията на община
Завет за  гласуване  с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на  2  април
2023 г., номерация, обхват и адрес на секциите ”.

2. Копие от настоящата заповед  да се изпрати на Районна избирателна комисия –Разград и
Районно управление на МВР – Кубрат.

Настоящата заповед да се  сведе до знанието  на населението чрез публикуване на интернет
страницата на Община Завет на адрес www.zavet-bg.com, в секция „ Избори на народно събрание 2
април 2023  г.”  и чрез поставяне на информационното табло в административната сграда на
Община Завет с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19.

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на г-жа Халиме Мехмедова –
Секретар на Община Завет.

АХТЕР ВЕЛИЕВ
Кмет на община Завет

Съгласувал:
Нурай Мехмед - юрисконсулт

Изготвил:.
Красимира  Цвяткова  - директор АИТО



                                                                                                                Приложение № 1
към Заповед № УД-02-09-92 от  17.03.2023 г.

                                                                                                                на Кмета на Община Завет

С П И С Ъ К

на избирателните секции на територията на община Завет за  гласуване с  подвижна избирателна кутия в
изборите за Народно събрание на  2 април  2023 г., номерация, обхват и адрес на секциите

№
по
ред

Населено място Избирателни секции

№ на
избирателната

секция

Обхват Адрес на подвижна
избирателната секция

1 2 3 4 5
1. гр. Завет 015 гр. Завет, с. Прелез,

 с. Веселец,
 с. Сушево,

 с. Иван  Шишманово

ул. „Лудогорие“ № 19,
Дирекция „СП“

2. с. Брестовене 016  с. Брестовене,
 с. Острово

Кметство,
ул. “Н. Й. Вапцаров” № 4


