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         ОБЩИНА БРЕГОВО 

 
                               3790 ГР.БРЕГОВО, ОБЛАСТ ВИДИН, ПЛ.“ЦЕНТРАЛЕН“ № 1; 09312 3636 

              e-mail: kmet@bregovo.bg 
 

ЗАПОВЕД 
 

№ 38/06.03.2023 г. 

 

На основание чл. 44 (1) т. 8 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с Указ № 28 на Президента на Република България за 

разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и 

насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Определям избирателна секция № 050600001 гр. Брегово, СУ „Св.Св.Кирил 

и Методий“ – първи етаж, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. 

2. Пред секцията по т.1 да се постави табела (Приложение 1, съгласно Решение на 

ЦИК №1701-НС/23 февруари 2023 г.) и други обозначителни знаци с минимални 

размери 20/30 см, на които да е отбелязано и допълнителното й предназначение. 

3. Табелата и обозначителните знаци с размери 50/30 см да се поставят и на двата 

входа на сградата на училището, така че насочват избирателите с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т.1. 

4. Секционната избирателна комисия в секция №050600001 съдейства за подреждане 

на изборното помещение и поставяне на паравани за гласуване и прегради за 

гласуване с машина така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредено 

зрение или със затруднения в придвижването, съгласно т.16 г и т.16 д от Решение 

на ЦИК №1701-НС/23 февруари 2023 г. 

5. Заявки за помощ с цел придвижване до секцията по т.1, могат да се направят в 

изборния ден на тел. 0878562806. 

6. Транспортирането на избирателите с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването да се извърши по реда на подаване на заявките, със специално 

определения за целта служебен автомобил. 

7. В срок до 21 март 2023 г. да се уведоми РИК Видин, за предприетите мерки, 

позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден. 

8. В срок до 25 март 2023 г. настоящата заповед да се обяви на населението на 

община Брегово, чрез публикуване в официалния сайт на общината и 

информационните табла за обяви. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р инж. Росица Попарданова 

– секретар на Община Брегово. 

 


