
 

Заповед за осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването в изборния 

ден на нов избор за ПВР, насрочен за 21.11.2021г. Електронен документ, подписан с КЕП. 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
 

З А П О В Е Д 
Recoverable Signature

X СОА21-РД09-1529/17.11.20...

регистрационен индекс

дата, гр. София

Signed by: Adriana Simeonova Hristova  
 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т.2 и т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с провеждането на нов избор за президент и 

вицепрезидент на РБ, насрочен за 21 ноември 2021 г. с Решение № 957-ПВР/16.11.2021 г. на Централната 

избирателна комисия, 

Н А Р Е Ж Д А М:  

 
 1. Да бъде осигурен специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при Столична община на 

избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 21.11.2021 г., с цел предоставянето им 

на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.  

 2. Директорът на дирекция „Транспорт” при Столична община да обезпечи предоставянето на 

услугата по т. 1 от настоящата заповед с необходимите за целта транспортни средства и човешки ресурс. 

 3. На телефонен номер 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 07:00 часа до 20:30 часа на 

20.11.2021 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 21.11.2021 г., ще се приемат заявки за помощ от отдел 

„Транспортно обслужване”, дирекция „Транспорт” при Столична община.  

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекции „Транспорт“ при Столична община – 

за изпълнение, на зам.-кмета в направление „Финанси и здравеопазване“ и секретаря на Столична община – 

за сведение, на зам.-кмета на направление „Транспорт и градска мобилност“– за контрол.  

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на кметовете на райони – за сведение, 

на директора на Столична дирекция на вътрешните работи- за сведение. 

С придружително писмо, по ел. път заповедта да се изпрати на председателите на 23-та, 24-та и 25-та 

Районни избирателни комисии на територията на Столична община– за сведение. 

 

 

Recoverable Signature

X Йорданка Фандъкова

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Signed by: Yordanka Asenova Fandakova  
 

 

Съгласували чрез АИССО: 

Р. Стоянова – зам.-кмет на СО 

Д-р К. Кръстев – зам.-кмет на СО  

Д-р Д. Барбалов – зам.- кмет на СО – 17.11.2021г. 

В. Милова –секретар на СО   -17.11.2021 г. 

Изготвил чрез АИССО:  М. Николова– гл. юрк. АПАиГРАО, 17.11.2021 г.       


