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З А П О В Е Д 

№ РД – 25 - 1034/20.10.2021г. 
 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 235 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 764 – 

ПВР/НС/20.10.2021г. на ЦИК с цел осигуряване на условия за гласуване на избиратели с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за Президент и 

Вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и при 

евентуален втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 

21.11.2021г. 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

1. Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения 

в придвижването на територията на община Ракитово, както следва:  

 Избирателна секция № 132400002, с адрес: гр. Ракитово, ул. „Братя Кръстини” 

№2, ПУ „Д-р Петър Берон” – интернат /южен вход/; 

 Избирателна секция № 132400009, с адрес: гр. Костандово, пл."Европа" № 1, ОУ 

„Неофит Рилски” /северен вход/; 

 Избирателна секция № 132400013, с адрес: с.Дорково, ул. „Хр.Ботев” № 2, ОУ 

”Христо Ботев”. 

2. Комисията по подготовка на помещенията за гласуване назначена със Заповед № ЛС-Н 

- 69/24.09.2021год. на Кмета на Общината, следва да оборудва подходящо указаните 

секции при стриктно спазване на правилата за тайната на вота. 

3. Превозът на избиратели с увреждания от дома им до избирателните секции описании в 

т. 1 и обратно да се извърши със специализиран автомобил Мерцедес Спринтер, рег. № 

РА 1748 ВВ с шофьор Веско Балиев. 

4. Заявки за помощ при придвижване в изборния ден да се приемат от 8,00 ч. до 18,30 ч. 

от определените дeжурни служители по следните начини: 

 на телефони: 03542/20 44; 20 25; 

 на адрес: Община Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” № 57, Център за информация 

и услуги; 

 на е-адрес el_obm@rakitovo.bg. 

5.  В седмицата преди 14 ноември 2021г. предварителни заявки за помощ при 

придвижване в изборния ден да се приемат от понеделник (08.11.2021г.) до петък 

(12.11.2021г.) от 8.30 до 16.30 ч. по начините определени в т. 4. 

6. Пред определените по т. 1 избирателни секции да се осигури поне едно място за 

паркиране на автомобили на избиратели с увреждания. 

 Настоящата заповед да се обяви на населението на Общината чрез средствата за масово 

осведомяване, общинския радиовъзел, интернет страницата на общината и информационните 

табла. 

Да бъде уведомена РИК – Пазарджик, директорите на училищата, в които ще бъдат 

разположени избирателните секции, както и кметовете на кметства. 

 Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината. 
 

Костадин Холянов…………………….. 

Кмет на Община Ракитово 
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