СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
№ СОА19-РД09-1294/17.09.2019 г.
(регистрационен индекс, дата)
гр. София

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, съобразно чл. 182, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с изборите за
общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. с Указ № 163 от 10.07.2019 г. на
президента на Република България (обн. ДВ. бр.56 от 16 Юли 2019 г.), предвид Решение № 794МИ/27.08.2019 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за провеждане
на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
З А Б Р А Н Я В А М:
Използването на общинския транспорт на територията на Столична община за
провеждане на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на
ИК.
Настоящата заповед да се обяви публично, като се постави на таблото за обяви и
съобщения на партера в сградата на администрацията на Столична община на ул. „Московска“
№ 33, както и да бъде публикувана на интернет страницата на общината www.sofia.bg в секция
“Избори за общински съветници и кметове“ - https://www.sofia.bg/election
Чрез АИССО, заповедта да се насочи към директорите на дирекции „Административно
обслужване“ и „Информационно обслужване и технологии“ – за обявяване, на зам.-кмета в
направление „Финанси и стопанска дейност“ и секретаря на Столична община – за сведение,
на зам.-кмета в направление „Транспорт и транспортни комуникации“ – за контрол.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на изпълнителните
директори на "Център за градска мобилност" ЕАД и „Метрополитен” ЕАД – за изпълнение;
С придружително писмо в копие на хартиен носител, заповедта да се изпрати на
изпълнителните директори на „Столичен автотранспорт” ЕАД и „Столичен електротранспорт”
ЕАД – за изпълнение.
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:....................../П/........................
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

Заповед за забрана използването на общинския транспорт на територията на Столична община за
провеждане на предизборна агитация за изборите за общински съветници и кметове 2019 г.
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр

