ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗАПОВЕД
№ РД 15-909
Сливен, 09.04.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 219 от Изборния кодекс, с оглед осигуряване на необходимите условия за
произвеждане на изборите за избиране на членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. и
приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед
НАРЕЖДАМ:
Директорите на училища и Декана на ИПФ на Техническия университет-Сливен:
1. Да осигурят подходящи помещения, предимно на първите етажи - по брой съгласно
утвърдените с моя заповед № РД-15-874/03.04.2019 г. адреси на избирателните секции за
произвеждането на изборите за избиране на членове на Европейския парламент. (приложение №1 за
адресите на секциите в град Сливен).
2. Да осигурят във всяко изборно помещение условия за разположение на кабината за
гласуване и за работа на секционната избирателна комисия, места за застъпници и наблюдатели.
3. Да определят материално отговорните лица, които да направят преглед на наличното
оборудване – паравани, урни, картонени кутии, ксерокси и др. и го предадат на секционните
избирателни комисии за оборудване на изборните помещения.
4. Да осигурят за предизборния ден 25.05.2019 год. (за времето от 14,30 ч. до 19,30 ч.) и в
изборния ден – 26.05.2019 год. от 6.30 ч. необходимия помощен персонал, който да отвори /отключи
входните врати на сградата с оглед осигуряване достъп до помещенията на членовете на секционните
избирателни комисии и гласоподавателите.
5. Да изпратят писмена справка за:
5.1. разположението на избирателните секции по етажи ;
5.2. наличното оборудване – брой паравани, завеси, урни, картонени кутии, ксерокси и др.;
5.3. името и телефона на материално отговорното лице;
5.4. имената и телефоните на помощния персонал.
6.Справката да се изпрати до 07.05.2019 година на електронен адрес: sekretar@sliven.bg
Заповедта заедно с приложение №1, относно местонахождението на избирателните секции да
бъдат доведени до знанието на директорите на учебни заведения, в които ще има разкрити
избирателни секции за изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на общината.
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