
 
 
 
 
 

ЗАПОВЕД  
№ УД-02-09-275  

гр. Завет, 10.08.2022 г. 
 

 С Указ № 213 от 01.08.2022 г., (обн., ДВ  бр.61/02.08.2022 г.), Президентът на Република 
България разпусна  Четиридесет и седмото  Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочи  
избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.  

Съгласно чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, кметът на общината не по-късно от 17 август  
2022 г. (45 дни преди изборния ден), определя местата за обявяване на избирателните списъци.  

Предвид гореизложеното и на основание на основание 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 41  и чл. 42 от Изборния кодекс, Указ 
№ 213 от 01.08.2022 г. (обн. ДВ, бр.61  от 02.08.2022 г.)  на  Президента на Република България                                          

 
                                                   ЗАПОВЯДВАМ: 

 
1. Определям местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане 

на избори за Народно събрание  на 2 октомври  2022 година,  съгласно Приложение № 
1 - „Списък на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на 
02.10.2022 г. в община Завет на избори за Народно събрание”. 

2. Предварителните избирателни списъци (за обявяване) да се обявят не по-
късно от 40 дни преди изборния ден (22.08.2022 г.), на определените съгласно 
Приложение № 1 места, така, че да са общодостъпни и защитени от атмосферни 
влияния и посегателства,  с цел физическото им  запазване.  

3. Избирателните списъци - (за публикуване), след предоставяне в електронен 
вид от ГД "ГРАО" към МРРБ,  да се публикуват на Интернет страницата на общината 
www.zavet-bg.com,  не по-късно от  40 дни преди изборния ден (22.08.2022  г.). 

Настоящата заповед да се обяви на населението чрез интернет страницата на 
Община Завет на адрес www.zavet-bg.com, в секция „Избори за Народно събрание 2 
октомври 2022 г.”  и чрез поставяне на информационното табло в административната 
сграда на Община Завет с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19.  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на секретаря на общината и на 
кметовете на кметовете в състава на общината за сведение и изпълнение. 

Копие от настоящата заповед, с приложението към нея, да се изпрати на Районна 
избирателна комисия Разград.  

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

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред 
Административен съд гр. Разград по реда на Административно-процесуалния кодекс.  
 
 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на община Завет 
 
Съгласувал:                                                                     Изготвил: 
Сезел Ахмед – правоспособен юрист                                   Кр. Цвяткова- директор   АИТО 



Приложение № 1 
към Заповед № УД-02-09-275  от 10.08.2022 г.  
на Кмета на Община Завет 

       
 

С П И С Ъ К 
на местата за обявяване на избирателните списъци 

за произвеждане на 02.10.2022 г. в община Завет на избори за Народно събрание   
 

Населено място Избирателни секции 
1 2 3 4 5 

 
Код по 

ЕКАТТЕ 

 
Наименование 

№ на 
избирател

ната 
секция 

 
Адрес на изборното 

помещение 
 

Място за обявяване на 
избирателния списък 

06481 с.Брестовене  001 Кметство,  
ул. “Н. Й. Вапцаров” № 4 

Кметство,  
ул. “Н. Й. Вапцаров” № 4  

06481 с.Брестовене  002 ОУ “Христо Ботев”, 
ул. “Н. Й. Вапцаров” № 6 

ОУ “Христо Ботев”, 
ул. “Н. Й. Вапцаров” № 6 

06481 с.Брестовене  003 Читалище,  
ул. “Демокрация” № 2 

Читалище,  
ул. “Демокрация” № 2 

10714 с.Веселец 004 Кметство,  
ул. “Европа” № 34 А 

Кметство, 
ул. “Европа” № 34 А 

30065 гр. Завет 005 Дирекция „Социално 
подпомагане”, 
ул. Лудогорие” № 19 

Младежки дом, ОП „Воден-
2009“ 
ул. Лудогорие” № 19 

30065 гр. Завет 006 СОУ “Св. Св. Кирил и 
Методий”, 
ул. “Кирил и Методий” №34 

СОУ “Св. Св. Кирил и 
Методий”, 
ул. “Кирил и Методий” № 34 

30065 гр. Завет 007 Пенсионерски клуб № 2,  
ул. “Кирил и Методий” №64 

Пенсионерски клуб № 2  
ул. “Кирил и Методий” №64 

30065 гр. Завет 008 Читалище,  
ул. “Лудогорие” № 19А 

Читалище,  
ул. “Лудогорие” № 19А 

32192 с.Иван Шишманово 009 Кметство, 
ул. “Васил Левски” № 17 

Кметство, 
ул. “Васил Левски” № 17 

54417 с. Острово 010 Кметство, 
ул. “Хемус” № 34 

Кметство, 
ул. “Хемус” № 34 

54417 с. Острово 011 ЦДГ “Радост”,  
ул. “Иван Вазов” № 1 

Пенсионерски клуб № 2, 
 ул. „Лудогорие” № 23 

54417 с. Острово 012 ОУ “Христо Ботев”, 
ул. “Хемус” № 69 

Спортна зала, 
ул. “Хемус” № 54 

58147 с. Прелез 013 Кметство, 
ул. “Лудогорие” № 47 

Кметство, 
ул. “Лудогорие” № 47 

70384 с. Сушево 014 ОУ “Васил Левски”, 
ул. “Трети март” № 42 

Кметство, 
ул. “Панайот Хитов” № 3 

 
 
 
 
 
 
 
 


