
 
 
 
 

 
 

                             
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Изх. №  37- 00-31 

13.09.2019г. 

 

До  Председателя 

на ОИК-Брезник 

 

Относно: Мерки за  гласуване на хора с увреждане на опорно-двигателната система и 

зрението им и придвижването им до  СИК на  27.10.2019г. 

Вижте пълния текст 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ПЕТРОВА, 

Във връзка с изискванията на  Изборния кодекс и решенията на ЦИК, свързани с гласуването на  хора с 

увреждане на опорно-двигателната система и зрението, както и на такива които трудно се придвижват до СИК,  

Ви уведомяваме, че Община Брезник предприема следните  действия: 

 Определя за гр. Брезник  секция в която ще гласуват хора с увреждане, отговаряща на всички 

изисквания за достъп  - секция № 140800004- с местонахождение Читалище” ПРОСВЕЩЕНИЕ” – 

ФОАЙЕ ; 

 Заявки за извозване  с общински транспорт на хора със затруднено придвижване, ще се приемат  

до 25.10.2019г. от 8,00 до 17,00ч.на тел. 07751-2014 , на  имейла на общината - 

obshtina_breznik@abv.bg  и на гише №2 - в сградата на  ул.„Ел.Георгиева” №16, а за  селата –

при кметските наместници и кметовете; 

 В изборния ден , извозването на избирателите със затруднено придвижване ще се осъществява  от 

9.00ч до 14.00ч –за гр. Брезник, а за селата съгласно обща транспортна схема по райони  , 

съгласувана с кметските наместници и обявена на населението;  

 За хора с увреждания доказани с решения на ТЕЛК, на които не им е възможно да напускат дома 

и пожелали  със специално за целта заявление , подадено  до 12.10.2019г. / при подадени над 10 

заявления и до 21.10.2019г. /, ще могат да гласуват у дома си  чрез ПСИК . 

 Друга възможност се реализира с общата транспортна  схема, където избирателите от съставните 

села  на  кметствата се извозват до мястото на гласуване  /СИК/ , в т.ч. и  слабо подвижните и със 

затруднения възрастни  хора. 

 

С уважение, 

ВАСИЛ УЗУНОВ 

Кмет на Община  Брезник 

  

ИБ/Р  

обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева “ № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 
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