
О Б Щ И Н А  Р О М А Н  

 

3130 гр. Роман, бул. Христо Ботев № 132-136 

тел. 09123/20 64, факс 09123/2349 

e-mail: roman@roman.bg web: www.roman.bg 

 

З  А   П  О  В  Е  Д 

№ЗК- 702/17.06. 2021 г. 

 

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

Изборния кодекс, Решение №237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК във връзка с произвеждането на 

избори за народни представители на 11.07.2021 г.  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Избирателните секции на територията на община Роман за гласуване на избиратели с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не им позволява да 

упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 11.07.2021 г., както 

следва: 

Избирател

на 

секция № 

Населено място Адрес  Място за гласуване 

063200003 гр. Роман бул. „Христо Ботев“ № 

41 

НЧ „Христо Ботев“ – ет. 1 

063200004 гр. Роман бул. „Христо Ботев“ № 

41 

НЧ „Христо Ботев“ – ет. 1 

063200010 с. Синьо бърдо ул. Васил Левски“ № 

10А 

Автоспирка 

063200015 с. Хубавене ул. „Патриарх Евтимий“ 

№ 2 

Салон на читалището, с. 

Хубавене 

 

 II. ОБЯВЯВАМ адрес и телефон, на които могат да се правят заявки за помощ на 

гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния 

ден: 

Община Роман 

Адрес: гр. Роман, бул. „Хр. Ботев“ №132-136,  

тел.: 09123/2064 

На посочения адрес и телефон се приемат заявки от 09:00 часа до 17:00 часа,  от 

03.07.2021 г. г. до 11.07.2021 г., включително. 

       

mailto:roman@roman.bg
http://www.roman.bg/


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

места и кметските наместници и служители от Община Роман, участващи в организацията 

на изборите: 

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

увреждания до сградите, в които са разположени секциите 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 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 по  да се поставя: 

 Табела ( Приложение №1) към  Решение №237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК и др. 

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

допълнителното им предназначение. 

 Копие на заповедта да се предостави на кметове на кметствата, кметските 

наместници, на РИК – Враца,  на служителите, участващи в организационно-техническата 

подготовка 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 Роман. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на община Роман. 

 

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ (П) 

Кмет на Община Роман 

 

 

 

 

 


