Районна избирателна комисия Монтана

РЕШЕНИЕ
№ 80-ЕП
Монтана, 10.05.2019
ОТНОСНО: Утвърждаване на избирателните секции, определени за гласуване на
избиратели с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването и оповестяване
мерките, позволяващи на тези лица да гласуват в деня за произвеждане на изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 14, чл. 10, чл. 234 във връзка с чл. 235 от Изборния кодекс,
Решение № 173-ЕП от 17.04.2019г. на ЦИК, и като взе предвид писмо изх. № ОД-0190/08.05.2019г. на Кмет на община Вълчедръм, вх. № 102/09.05.2019 г. в РИК Монтана,
Районната избирателна комисия - Монтана
РЕШИ:
1. Определя секция № 121100006, находяща се в гр. Вълчедръм, в „Дом за пълнолетни лица
със сетивни нарушения“ на ул. „Самуил“ № 51 в гр. Вълчедръм за гласуване на
избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването, в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
1. Достъпно място за паркиране на автомобилите на гласоподаватели с увреждания да
бъде осигурено непосредствено пред секцията.
2. Заявки за помощ в изборния ден да се правят в рамките на работното време във всеки
работен ден до 23.05.2019 г. включително, на телефоните и адресите на общинската и
кметските администрации, както следва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

гр. Вълчедръм, ул. „България“ № 18-20, тел. 09744/21 30
с. Ботево, ул. „Първа“ 16, тел. 09746/23 25
с. Бъзовец, ул. „Септемврийска“ 8, тел. 09740/24 52
с. Горни Цибър, ул. „Първа“66, тел. 0899593957
с. Долни Цибър, ул. „Първа“ 2, тел: 09741/23 32
с. Златия, ул. „Георги Димитров“ 56, тел. 09745/83 75
с. Игнатово, ул. „Георги Димитров“ 17, тел. 09745/84 15
с. Мокреш, ул. „Първа“ 13, тел. 09747/23 77
с. Разград, ул. „Шестдесета“ 1, тел. 09746/22 25
с. Септемврийци, ул. „Свобода“ 77, тел. 09740/22 27
с. Черни връх, ул. „Първа“ 21, тел. 09749/22 60

1. Информацията по предходните точки да се публикува на страницата на Районната
избирателна комисия.
Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва
в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.
Председател: Валери Иванов Димитров
Секретар: Галина Младенова Евгениева

