ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ•ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел.централа: 08141/9205, 9207;e-mail:obshtina@dvemogili.bg

ЗАПОВЕД
№ 859
12.10.2019 г., гр. Две могили

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка чл. 8, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс, Указ № 163 от 10.07.2019 г.
на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г., обнародван в Държавен вестник бр. 56 от 16.07.2019 г. и
Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на Централната избирателна комисия относно реда за
образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински
съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и по повод постъпили 10 заявления от избиратели с
трайни увреждания, които не им позволят да упражнят избирателното си право в изборното
помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за общински
съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
НАРЕЖДАМ:
1.
Образувам ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ на територията на
община Две могили, област Русе за произвеждане на избори за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. и утвърждавам номерацията, обхвата и адреса й, както
следва:
• СЕКЦИЯ № 180800016 с адрес гр. Две могили, община Две могили, област Русе,
бул. „България” № 84, партер, Център за услуги и информация на гражданите и
обхват – територията на община Две могили.
2.
Заповедта да се обяви публично на 12.10.2019 г. (събота) чрез поставяне на
таблото за обявления в Центъра за услуги и информация на гражданите и да се публикува в
официалната интернет страница на общината с адрес www.dvemogili.bg.
3.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на госпожа Мариета
Петрова - секретар на Община Две могили.
4.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от
обявяването й пред Общинската избирателна комисия – гр. Две могили.
Копие от заповедта да се изпрати на Териториалното звено на Главна дирекция
"Гражданска регистрация и административно обслужване" гр. Русе, Областна
администрация Русе, Общинска избирателна комисия гр. Две могили, началника на
Районно управление гр. Две могили, общински ръководства на политически партии и
коалиции, кметове на кметства и кметски наместници в община Две могили.

Инж. ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ
Заместник-кмет на община Две могили
За кмет на Община Две могили,
съгласно Заповед № 813 от 20.09.2019 г.

Изготвил:
М. Петрова – секретар на Община Две могили

