
 

 
6180 гр. Мъглиж, пл. “Трети март “ № 32 

Тел.: 04321/33 01, 23 34;  деловодство: 04321/21 02; Факс: 04321/22 55;  

e-mail: obshtina@maglizh.bg;  интернет страница: www.maglizh.bg 

БДС EN ISO 9001:2015,  БДС EN ISO 14001:2015, БДС EN ISO 37001:2016 
 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-09-238 /29.08.2022 г. 

гр.Мъглиж 

 

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

администрация във връзка с  чл. 10 от Изборния кодекс и Указ № 213 от 01.08.2022 год. на 

Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 

октомври 2022 год. и в изпълнение на  РЕШЕНИЕ  № 1328-НС от 25 август 2022 год. на ЦИК - 

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването в 

изборите  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1.ОПРЕДЕЛЯМ ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 272200016– с.Зимница, НЧ „Напредък“ за 

гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването в изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022 год. 

2.ОПРЕДЕЛЯМ мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения 

в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на община Мъглиж, както следва: 

 

Място/телефон за заявка за транспорт в изборния ден: 

- От 24.09.2022 г. до 01.10.2022 г.  на тел. 04321/3328 от 08:00 ч. до 17:00 ч. и  на адрес: гр. 

Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32 – партер оператор сигурност; 

- на 02.10.2022 год. на тел. 0885332243 от 7:00 ч. до 19:00 ч. 

 

 

Настоящата заповед да се обяви публично на общодостъпно място на информационното 

табло на Общинска администрация и публикува на сайта на общината. 

Копие от настоящата заповед да се изпрати на РИК - Стара Загора. 

Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Мъглиж.  

 

 

 

 

 

 

 

РЕНИ  МАЛЕВА /П/ 

За Кмет на Община Мъглиж  

Съгл. Заповед № РД-09-235/22.08.2022 год. 

 

Подписът е заличен на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и 

за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) 

 

 


