СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД
26.8.2022 г.
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СОА22-РД09-1471/26.08.2...

регистрационен индекс
дата, гр. Соф ия
Подписано от: Vera Evgenieva Boteva

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, в изпълнение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс (ИK), във връзка с предстоящите
предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени на 2 октомври 2022 г,
съобразно Указ № 213/01.08.2022г. на президента на Република България за разпускане на Четиридесет и
седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври
2022 г. (Обн. ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г.), в съответствие Решение № 1322-НС от 23 август 2022 г. на
Централната избирателна комисия относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в
изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. , поправено с Решение № 1327-НС/25.08.2022г. на
Централната избирателната комисия, т. 28 от Календарния план за организационно-техническите задачи на
Столичната общинска администрация, утвърден от кмета на Столична община с рег. № СОА22-ИЗ106/04.08.2022 г.
З А Б Р А Н Я В А М:
Провеждането на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ИК
в административните сгради на Столична община, където се полага труд от администрацията на Столична
община.
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 бъде
публикувана

на

Електронния

портал

на

Столична

община

в

секция

„Избори

НС

2022“,

https://www.sofia.bg/election
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на всички ресорни ръководители и ръководители на
самостоятелни структури на Столична община-за изпълнение, оперативен контрол и свеждане до
знанието

на

служителите

в

съответните

ресори

и

структури;

директорите

на

дирекции

„Административно обслужване“ и „Информационни технологии“- за обявяване, на зам.-кмета в направление
„Финанси и здравеопазване“ и секретаря на Столична община – за общ контрол.

Заповед за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО за изборите за НС, насрочени за
02.10.2022 г.

Електронен документ, подписан с КЕП.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на главния архитект на Столична
община, на кметовете на райони, на директора на Столичен инспекторат– за изпълнение, оперативен
контрол и свеждане до знанието на служителите в съответните администрации, ресори и структури.
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Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Подписано от: Yordanka Asenova Fandakova

Съгласували чрез АИССО:
В. Милова –секретар на СО
Изготвил чрез АИССО:
М. Николова- гл. юрисконсулт, АПАиГРАО, 26.08.2022г.

Заповед за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО за изборите за НС, насрочени за
02.10.2022 г.

Електронен документ, подписан с КЕП.

