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З А П О В Е Д 
 
                                             № З-17-229/28.02.2017 г. 
 
На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация /ЗМСМА,  чл. 18, ал.1, чл. 10 и чл.234 от Изборния кодекс, Решение №4302-
НС от 13.02.2017г. на ЦИК,  във връзка с насрочените с Указ № 59/24.01.2017г. /ДВ. бр. 9 от 
26.01.2017г./ на Президента на Република България избори за народни представители на 26 
март 2017 г.  

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
 

1. Определям избирателна секция 28-24-00-013 /Център за социални дейности/ за 
секция, където да гласуват избирателите с увредено зрение или със затруднения в 
придвижването. 

2. Пред избирателната секция да се поставят табела и други обозначителни знаци с 
размери 20/30 см., на които да се отбележи допълнителното  предназначение на 
секцията. 

3. Табела и обозначителните 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 секцията по т.1. 

4. На видно място пред избирателната секция да се постави информационно табло с 
телефони за връзка и  подаване на сигнали до Районното управление  „Полиция” 
Попово и до дежурния районен прокурор. 

5. От 07.00ч. до 12.00 ч. на 26.03.2017г. /деня на изборите за народни представители/, на 
телефон 0608/40279 гражданите с увредено зрение или със затруднения в 
придвижването  могат да направят заявки за осигуряване на транспорт . 

6.  Заповедта да се обяви на населението на Община Попово чрез интернет страницата 
на общината и на достъпно място в сградата на общината, а заверен препис от нея да 
се  изпрати на РИК. 

7. Транспортирането на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в 
придвижването да се извърши със специализиран  автомобил за транспортиране на 
хора с увреждания Renault MASTER с рег. № Т 7282 МТ.  

8. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Владимир Иванов – Секретар на 
Община Попово. 
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