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ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

2089 Антон, пл. „Съединение” № 1 

тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500 

e-mail: obanton@abv.bg, website: www.antonbg.com  

 

ЗАПОВЕД 
№ РД-154/16.09.2022 година 

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация, връзка чл. 10, ал. 1, чл. 234, чл. 235, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение 

№ 1328-НС от 25 август 2022 година на Централна избирателна комисия относно гласуване на 

избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 
                                     

I. ОПРЕДЕЛЯМ на територията на община Антон: 

1. Избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго 

увреждане да гласуват в секцията, в която са вписани. 

2. Гласуването на избиратели по т. I.1 да става съгласно Решение № 1328-НС от 25 август 

2022 на Централна избирателна комисия. 

3. Вход за избиратели по т. I.1 към двете секции за община Антон – източен вход двор и 

централен вход на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. 
 

II. НАРЕЖДАМ 

 Да се поставят дървени /метални/ платформи/релси по стъпалата – източен вход двор и 

централен вход към СИК 001 и СИК 002, разположени на І-ия етаж. 

 Да се изградят кабини за гласуване в СИК 001 и СИК 002 за община Антон, така че 

избиратели със затруднено придвижване или ползване на лично техническо помощно 

средство и избиратели с увредено зрение да упражнят свободно избирателното си право. 

Отговорник: Тодор Куртов - главен специалист „Техническа поддръжка“ 
 
 

III. ОБЯВЯВАМ следните адрес и телефон, на които могат да се правят заявки за помощ и 

транспорт от гражданите: 

Адрес: 2089 Антон, пл.“Съединение“ № 1, Община Антон 

Телефон: 07186 23 00; e- mail: obanton@abv.bg  

Работно време: от 8:00 часа до 17:00 часа 

Отговорник: Цветелина Костова – секретар на община 
    

IV. Копие от Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на: 

1. Отговорните длъжностни лица по т. II и т.III от заповедта. 

2. Председателите на СИК 001 и СИК 002. 
 

V. Заповедта публично да се обяви на таблото на сградата на Общинска администрация Антон и 

да се публикува на интернет страницата на Община Антон, както и да се доведе до знанието 

на Районна избирателна комисия – София област. 
 
/П/ 
 

                                            .      

АНДРЕЙ СИМОВ СИМОВ 

КМЕТ на ОБЩИНА АНТОН 

 

Изготвил заповедта: Цветелина Костова – секретар на община Антон 
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