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(регистрационен инцекс , дата)

гр. София
На основанне чл . 44, ап. 1, т. 1 н ал. 2 от Закоиа за меспното самоуправление и
местната адмиинстрацня , във връзка с изборите за народни представнтели за Народно

събрание на Република България, насрочени за 26 март 2017 г. с Указ № 59 от 24
януарн 2017 r. на президента на Република Бътп-арня (обн . ДВ ., бр. 9 от 26 януарн 2017
г.); чл. 18, ал. 1 от Иэбориия кодекс
НАРЕЖДАМ:

1.Да бъде осигурен специалнзираи транспорт от дирекция „Транспорт" прн
Столична община на избирателите с увредено зренне или затруднепя в придвихозането
на 26.03.2017 г., с цел предоставянето им на възмохаiост да упражнят правото си на
глас в съответната избирателна секцня .

2.Днректорът на дирекдия „Траиспорт" при Столична община да обезлечи
предоставянето на услугата по т. I от настоящата заповед с необходимнте за целта
транспортин средства н човешки ресурс .
3. На телефонни вомера 02 904 1351 и 0800 20 720 /безплатеи за граждаинте/ от
07:00 часа до 20:30 часа на 25.03.2017 г. н от 07:00 часа до 19:30 часа на 26.03.2017 г.,
ще се приемат заявкв за помощ от отдел „Транспортио обслужване", дирекция
„Транспорт" при Столичиа община.
Препис от заповедта да бъде връчен на: директора на днрекцня „Транспорт" - зя
взпълиевве ; заместник-кмета на направление „Законност, коорданацня и контрол" в
Столична обпцина; заместник-кмета на направление „Финанси н стопанска дейност" в

Столичиа общнна; кыетовете на райоии на територията на Столична обпцiна;
председателите на 23-та, 24-та н 25-та Районин избирателин комисии ; дхректора на
СДВР - зя сведенне ; заместиик-кмета на иаправление „Транспорт и транспортни
комуникацни" в Столична община - зя контрол .
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