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ЗАПОВЕД
№РД-15-382/22.06.2021г.
гр. Първомай
На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.10, чл.37, чл. 234, чл.
235 и чл. 236 от ИК, Решение № 237-НС от 16.06.2021. на ЦИК относно гласуване на
избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за народни
представители на 11 юли 2021г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Избирателните секции, в които ще могат да гласуват избиратели с увредено зрение или
със затруднения в придвижването, а именно:

Секция №

Код на
населено
място

Населено
място

172300013

4270

гр. Първомай

172300028

4288

с.Езерово,
община
Първомай

Адрес на избирателната секция/място за
гласуване
в сградата на ОбА Първомай, ул.’’Братя
Миладинови-юг” №50
в сградата на Дом за възрастни хора с
физически увреждания с.Езерово, община
Първомай

2. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си
право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват
желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден, а именно 26.06.2021г. , в писмена форма
чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено
по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1
по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36. За електронното
заявление не се изисква подпис. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да
упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна
избирателна кутия, но не са подали заявление в посочения по-горе срок, може да гласуват с
подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден
(05.07.2021г.) и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна
секционна избирателна комисия.
3. Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да
получават информация и да правят заявки за помощ и транспорт до местата за гласуване
всеки работен ден и в деня на изборите, на тел.:0336/6 22 04, на адрес: гр.Първомай, ул.„Братя
Миладинови-юг” №50, Общинска администрация Първомай, както и на следния email:
obaparv@parvomai.escom.bg .

Настоящата заповед да се обяви на населението, чрез поставяне на информационното табло
в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на ОбА Първомай и на сайта на
общината, а копия от нея да се предоставят на ТЗ «ГРАО» гр.Първомай и на Районна
избирателна комисия - гр. Пловдив.
Контрол по изпълнение заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

НИКОЛАЙ МИТКОВ
Кмет на община Първомай

