
 

ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 
 

4640 Ракитово, ул.“Иван Клинчаров” № 57, тел. (03542) 20 44, факс (03542) 22 53, http://www.rakitovo.bg 
Е-mail: rakitovo@rakitovo.bg 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№ РД – 25 - 1075/29.10.2021г. 
 

На основание чл. 44, ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 8 ал. 2, 3 и 4 и с чл. 90 
от Изборния кодекс и Указ № 245 от 14.09.2021г. на Президента на Република България за 
насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. и Решение на Народно 
Събрание на Република България от 02.09.2021г., за насрочване на избори за Президент и 
Вицепрезидент на 14 ноември 2021 г., в изпълнение на Решение № 766 – ПВР/НС от 
20.10.2021г. на ЦИК относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с 
трайни увреждания с подвижна избирателна кутия,  
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

I. Образувам секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане 
на Избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за Народни 
представители на 14 ноември 2021г. на територията на община Ракитово. 

II. Утвърждавам номерацията, обхвата и адреса на подвижната секционна избирателна 
комисия /ПСИК/, както следва:  

1. Номер на ПСИК – 132400017; 
2. Обхват – територията на община Ракитово; 
3. Адрес – гр. Ракитово, ул. „Александър Стамболийски” № 16, Средно училище 

„Св. св. Климент Охридски”, база 2. 
III. Настоящата заповед да се обяви на населението на Общината чрез средствата за 

масово осведомяване, интернет страницата на общината /http://rakitovo.bg/ и 
информационните табла. 

IV. Копие от заповедта да се предостави на Районна избирателна комисия – Пазарджик, 
ТД "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ, РУП-
Велинград и ръководството на училището, в което ще бъде разположена подвижната 
секционна избирателна комисия. 

 
Заповедта може да бъде обжалвана в срок от 3 /три/ дни пред Областния управител 

на област Пазарджик, на основание чл.8 ал.4 от ИК. 
 
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината. 

 
 
Кмет на Община Ракитово: /п/ 
  Костадин Холянов 


