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
№ 366
11.04.2019 г., гр. Две могили

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 24, ал. 1, чл. 41, ал. 1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс,
Решение № 6-ЕП от 25.03.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) относно
приемане на хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г., попр. с Решение № 13-ЕП от 27.03.2019 г. на ЦИК и Заповед
№ 343 от 04.04.2019 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на
територията на Община Две могили на кмета на Общината
НАРЕЖДАМ:
1.
Обявявам предварителните избирателни списъци част І в община Две
могили, област Русе за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г. на местата, определени със заповед № 343 от
04.04.2019 г. на кмета на Общината.
2.
Избирателните списъци да се публикуват на интернет страницата на
общината.
3.
Заповедта да се обяви на видно място, като се постави на таблото за
обявления в Центъра за услуги и информация на гражданите и се публикува в интернет
страницата на общината.
4.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на госпожа
Мариета Петрова - секретар на Община Две могили.
Копие от заповедта да се връчи на секретаря на общината, директора на Дирекция
"Административноправно и информационно обслужване" и системния администратор и
сигурност на компютърни и информационни технологии за сведение и изпълнение и да се
изпрати на Районната избирателна комисия гр. Русе, Областния управител на Област Русе
и кметовете на кметства и кметски наместници в община Две могили - за сведение.

/п/
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на община Две могили

Изготвил:
Мариета Петрова – секретар на Община Две могили

