
 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД – 09 - 517/24.09.2019 г. 

  Относно: Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА чл.10, ал.1-3 чл.234 ,чл. 235 и чл.236 от 

Изборния кодекс, Решение №953-МИ/04.09.2019 г. на ЦИК,  във връзка с 

произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

местата за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., както 

следва: 

СЕКЦИЯ № 153700021 – ПГХТ „Юрий Гагарин“-гр.Червен бряг, 

ул.“Струга“№17; 

СЕКЦИЯ № 153700023 – Клуб на пенсионер – гр.Червен бряг ,ул.“Търговска“ № 

23; 

СЕКЦИЯ № 153700025 – Читалище “Светлина“- гр. Червен бряг, ул. “Търговска“ 

№ 21; 

СЕКЦИЯ № 153700007- СУ “Христо Смирненски“ I, база- гр. Койнаре , ул. 

“Христо Ботев“№1; 

СЕКЦИЯ № 153700019 – НЧ „Развитие 1897“ - с. Телиш , ул. “Г. Дамянов“ №2; 

СЕКЦИЯ №153700038 – ОУ „Хр. Ботев“ – I етаж – с. Чомаковци , ул. “Хр. 

Ботев“ №48; 

      

II. ОБЯВЯВАМ адреси и телефони, на които могат да се правят заявки за помощ 

на гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в 

изборния ден: 

 

1. За ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

Адрес: гр. Червен бряг , ул. „Антим“ № 1 

Тел. 0659/93312 и 0659/94154 

2. За кметствата: 

- Кметство гр. Койнаре – тел. за връзка  06573/ 23 41; 

- Кметство с. Телиш – тел. за връзка  06575/ 22 40; 

- Кметство с. Чомаковци – тел. за връзка  06574/ 23 33; 



       На посочените адреси и телефони се приемат заявки от 09:00 часа до 17:00 

часа,  от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г., включително. 

       

III. УКАЗВАМ да се предприемат следните мерки от кметовете на населените 

места, директора на дирекция КОРС и директора на дирекция АПИО: 

- Да осигурят достъпно място за паркиране на автомобилите на гласоподавателите 

до сградите, където са секциите и запазят поне едно парко - място  в деня на 

произвеждане на изборите; 

- Да монтират в секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването кабини за гласуване, с размер не по-малко от 210/170 см, 

с вход не по- нисък от 90 см. и плот не по- висок от 85 см.; 

- Пред секциите по  да се поставя: 

 Табела ( Приложение №1) към  Решение № 953-MI/04.09.2019 г. на ЦИК и др. 

обозначителни знаци с минимални размери- 20/30 см., на която се отбелязва и 

допълнителното им предназначение. 

 Настоящата заповед да се предостави на ВрИД директора на дирекция АПИО в 

Община Червен бряг, ВрИД директора на дирекция КОРС, кметове на кметствата и на 

ОИК – Червен бряг за сведение и изпълнение. Заповедта да се постави на обществено 

достъпно място / табло на входа в сградата на общинска администрация и кметствата /и 

да се оповести чрез интернет страницата на Община Червен бряг. 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Червен 

бряг. 

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА (П) 

ВрИД Кмет на Община Червен бряг, 

Съгласно Заповед РД-09-174/08.04.2019 г.  

 

 
 


