
 

 
 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 228 

 

с. Георги Дамяново, 28.06.2021 г. 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от 

Изборния кодекс, относно осигуряване на условия за гласуване на лице с увреждания на 

опорно-двигателния апарат, увреден слух, зрение или друго увреждане, което не му позволява 

да извърши сам необходимите действия при гласуване на изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. в Община Георги Дамяново, област Монтана 

О П Р Е Д Е Л Я М :  

Секция № 121400001, намираща се в с. Видлица и секция № 121400002, намираща се в 

с. Гаврил Геново за секции, в които могат да гласуват лица с увреждания на опорно- 

двигателния апарат, увреден слух, зрение или друго увреждане, което не му позволява да 

извърши сам необходимите действия при гласуване. 

Пред гореупоменатите секции да се поставят обозначителни знаци, на които да се 

отбележи и допълнителното им предназначение. 

Лицата с увреждания на опорно-двигателния апарат, увреден слух, зрение или друго 

увреждане, които не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуване, 

които желаят да гласуват в една от двете секции могат да заявят желанието си на телефон 09551 

22 20 във времето от 07.00 до 17.00 часа на 11 юли 2021 г. 

Транспортирането на лицата, които имат право и желаят да гласуват в секция, 

пригодена за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат, увреден слух, 

зрение или друго увреждане, които не им позволява да извършат сами необходимите действия 

при гласуване да се извършва със следните автомобили: „Дачия Логан”, per. № М 27 13 АТ и 

„Фолксваген Пасат“, per. № М 93 49 ВМ. 

Заповедта да се обяви публично и на общодостъпно място. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на кметските наместници на горепосочените 
села, на членовете на технически екип за сведение и изпълнение, на РИК-Монтана и на 
Областния управител на Област Монтана за сведение. 

 

 

 

НИНА ПЕТКОВА…….П……….. 

Кмет на Община Георги Дамяново 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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Кмет                 09551/2220 
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Секретар                  09551/2220 
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