
 
 
 
 

ЗАПОВЕД 
№  УД-02-09- 168 

гр. Завет, 02.04.2019 г. 
 
 

С Указ № 53 от 19.03.2019 г. (обн. ДВ бр.24 от 22.03.2019 г.), Президентът на Република 
България насрочи избори за  членове на Европейския парламент от Република България  на 26 
май  2019 година.  

Съгласно чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, кметът на общината не по-късно от 50 
дни преди изборния ден, образува избирателни секции на територията на общината и 
утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта на кмета се обявява публично. 

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. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, 
Указ № 53 от 19.03.2019 г. (обн. ДВ бр.24 от 22.03.2019 г.) на  Президента на Република 
България 

                                                        ЗАПОВЯДВАМ: 

 
1. Образувам 14 (четиринадесет) броя избирателни секции на територията на община 

Завет за  произвеждане на 26 май 2019 г. на избори за членове на Европейския парламент от 
Република България  и утвъждавам  тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложение 
№1 – „Описание на  номерацията, административните адреси и обхват на избирателните  
секции в община Завет за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от 
Република България  на 26.05.2019 година”. 

2. Утвърждавам номерацията и адреса на изборните помещения на 14 (четиринадесет) 
броя избирателни секции по т. 1 от настоящата заповед от № 001 до № 014 включително, 
съгласно Приложение № 2 - „Списък с номерацията и адресите на изборните помещения на 
избирателните секции в Община Завет за произвеждане на  избори за  членове на Европейския 
парламент от Република България  на 26.05.2019 година.  

3. В срок не по-късно от 05.04.2019 г. (50 дни преди изборния ден), копие от настоящата 
заповед с всички приложения към нея да се изпрати на териториалното звено в гр. Разград на 
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерство на 
регионалното развитие, на Районна избирателна комисия  Разград (РИК Разград), след 
назначаването й, и на Областния управител на област Разград.  

Настоящата заповед да се обяви на населението чрез интернет страницата на Община 
Завет на адрес www.zavet-bg.com, в секция „Избори за Европейски парламент – 2019” 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. 

Настоящата заповед може да се оспорва в тридневен срок от обявяването й пред 
Областния управител на област с административен център гр. Разград. 
 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на община Завет 
 
Съгласувал: 
Нурай Мехмед - Юрисконсулт  
Изготвил:                           
Красимира Цвяткова- Гл.специалист АИТО 
 


