
 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД-09-591/25.10.2021 г. 

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

Изборния кодекс, Решение № 764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК, Решение на НС от 

02.09.2021г., обн., ДВ, бр. 73 от 03.09.2021г. за насрочване на избори за президент и 

вицепрезидент на републиката и Указ № 245 от 14.09.2021 г. (обн. в ДВ, бр.77 от 

16.09.2021 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за 

Народно събрание на 14 ноември 2021 година 

 

НАРЕЖДАМ: 

I. ОПРЕДЕЛЯМ местата за гласуване на избиратели с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва: 

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

№ 17; 

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

№ 23; 

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

№ 21; 

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

Ботев“ № 1; 

СЕКЦИЯ № 153700019 – ПК „Еделвайс“ - с. Телиш , ул. “Девети Септември“ 

№4; 

СЕКЦИЯ №153700039 – Малък салон на читалище – с. Чомаковци, ул. “Георги 

Бенковски“ № 1; 

      

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 ч. до 17.00 ч. от 

08.11.2021г. до 12.11.2021г. включително. 

       

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

места, звено „Инспекторат“ на община Червен бряг и Димитър Янев - ст. специалист 

ПВЗ: 

- Да осигурят достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с 

увреждания до сградите, в които са разположени секциите по т. I. 

- Да изградят тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с 

двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2 към Решение № 764-

ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК); 

- Да изградят временни рампи от твърд материал; 

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

затруднения в придвижването кабини за гласуване и прегради за гласуване със 

специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, 

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

- Пред секциите да се поставят табела ( Приложение №1 към  Решение № 764-

ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК) и други обозначителни знаци с минимални размери - 

20/30 см., на които се отбелязва и допълнителното и предназначение; 

- Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см. да се поставят и на входа на 

сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването към избирателната секция. 

Копие от заповедта да се предостави на ръководител на звено „Инспекторат“, 

Димитър Янев – ст. специалист ПВЗ, кметове на кметства и на РИК – Плевен за 

сведение и изпълнение. 

 Настоящата заповед да се обяви публично и да се публикува на интернет 

страницата на общината. 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Антоанета Костадинова – 

Секретар на община Червен бряг. 

 

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ/П/ 

Кмет на община  Червен бряг 

 

 

 

 

 

 


