
  

 

ЗАПОВЕД 

№ РД-09-1078/2.11.2021 год. 

гр.Камено 

На основание чл. 10, ал.1, чл.235, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с 

Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021г. на Централната избирателна комисия, 

относно 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 ноември2021г. 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Определям избирателни секции № № 02-08-00-001 с местонахождение 

зала  “Гражданска защита” и 02-08-00-002 с местонахождение СОУ „Хр.Ботев” - 

нова сграда в гр. Камено, като секции с улеснен достъп за гласуване на 

избиратели с увреждане на зрението или затруднения в придвижването. 

2. Заявки за помощ в изборния ден могат да се правят в ЦУИГ на общината 

на гише № 1, или на тел. 05515/20-03, 0897 099 839, всеки работен ден от 8.00-

17.00 часа, на 13.11.2021 г. от 9:00-16:00ч. както и в деня на изборите от 7:00 - 

18:00ч. 

3. Пред секциите по т. 1 се поставят табели (Приложение № 1 от Решение № 

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

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

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

сградата, така че да насочват гласоподаватели с увреждания на опорно- 

двигателния апарат или на зрението към избирателната секция по т. 1. 

4. В деня на изборите за народни представители за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември2021 г., 

за транспортиране на избирателите с увредено зрение и затруднения в 

придвижването, на разположение да бъдат автомобили Шкода рег.№ А 2552 ММ, 

Шкода рег.№ А 5550 ММ и Пежо рег.№ А 64 02 МТ. 

 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на РИК-Бургас, да се публикува 

в сайта на общината и постави на таблото за обявления в сградата на общината. 

 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на секретаря на община 

Камено. 

 

 

Жельо Вардунски/п/ 
Кмет на община Камено 

 
 


