ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЛЧЕДРЪМ

РЕШЕНИЕ №128/16.10.2015г.

Относно: Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в
придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за общински съветници
и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015г.в изборен
район 1211 Вълчедръм
-

Постъпило е писмо от ВРИД Кмета на община Вълчедръм с
Вх.№103/15.10.2015г. на ОИК Вълчедръм за предприетите мерки ,позволяващи
на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се
придвижват и да гласуват в изборния ден в изпълнение на т. 14 от Решение
№1594-МИ от 27.08.2015г. на Централната избирателна комисия .
В съответствие с изискванията на Методическите указания за
секционните избирателни комисии,приети с Решение № 2552-МИ/НР от
08.10.2015 г. на ЦИК в секциите с над 200 избиратели е създадена втора кабина
за гласуване, приспособена за гласуване на лица,придвижващи се с помощно
средство за придвижване.
Предлага за територията на гр. Вълчедръм Секция №121100006 в „Дом за
възрастни хора със сетивни увреждания” на ул. „Самуил” № 51 гр. Вълчедръм
да бъде определена за гласуване на лица с увреждания на опорно-двигателния
апарат или на зрението.
Заявки за помощ в изборния ден могат да се правят в рамките на работното
време във всеки работен ден до 23.10.2015 г. включително,на телефоните и
адресите на общинската администрация,кметските администрации и Общинска
избирателна комисия - Вълчедръм.
Предвид гореизложеното и на основание чл.87,ал.1,т.11 от Изборния кодекс и
Решение №1549 —МИ от 27.08.2015 г. на Централната избирателна комисия във
връзка с чл.234 и чл.235 от Изборния кодекс,ОИК - Вълчедръм
РЕШИ:
1.Определя Секция №121100006 в „Дом за възрастни хора със сетивни
увреждания” на ул. „Самуил” № 51 гр. Вълчедръм за гласуване на лица с
увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението на територията
на гр. Вълчедръм;

с

2.3аявки за помощ в изборния ден могат да се правят в рамките на работното
време във всеки работен ден до 23.10.2015 г. включително,на телефоните и
адресите на общинската администрация,кметските администрации на следните
адреси и телефони:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Населено място

Адрес

Телефон

гр.Вълчедръм
с.Ботево
с.Бъзовец
с. Горни Цибър
с.Долни Цибър
с.Златия
с.Игнатово
с.Мокрещ
с.Разград
с.Септемврийци
с.Черни връх

ул.’’България” 18-20
ул.’’Първа” 16
ул.”Септемврийска” 8
ул.”Първа” 66
ул.’’Първа” 2
ул. „Георги Димитров” 56
ул. „Георги Димитров” 17
ул.’’Първа” 13
ул. „Шестдесета” 1
ул.’’Свобода” 77
ул.”Първа” 21

09744/2130
09746/2325
09740/2452
0897259224
09741/2332
09745/8375
09745/8415
09747/2377
09746/2225
09740/2227
09749/2260

3. За помощ в самия изборен ден избирателите с увреждане на опорнодвигателния апарат и на зрението могат да звънят на телефон: 088849 8410 Общинска избирателна комисия - Вълчедръм.
Копие от настоящото Решение на ОИК- Вълчедръм да се изпрати на ВРИД
Кмета на Община Вълчедръм.
Решенията на ОИК подлежат на оспорване пред ЦИК по реда на чл.88 от
ИК.

Решението е поставено на
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