
 

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ 
п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg 

 
 З А П О В Е Д 

 
№ ДЗ – 65 Б/15.03.2021г. 

Гр. Раковски 
 

На основание чл.8 и чл. 37 ал.1 от Изборния кодекс, чл.28 от Закона за мерките 
и действията по време на извънредното положени чл. 90 и чл.91 от ИК, Решение № 
2117-НС/22.02.2021г и Решение №2159-НС/02.03.2021г. на ЦИК,  Хронограма на ЦИК 
за избори за Народни представители за Народно събрание приета с Решение №1949-
НС/21.01.2021г. 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Образувам секция за гласуване на избиратели  с трайни увреждания с 
подвижна избирателна кутия  в изборите за народни представители на 
04.04.2021г. при подадени не по-малко от 10 броя заявления по  
Приложения №14-НС от изборните книжа до 20.03.2021г. включително. 

2. Образувам секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна 
карантина или задължителна изолация  съгласно Закона  за здравето  с 
подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 
04.04.2021г. при подадени  заявления по Приложение №1 от Решение 
№2159-НС/02.03.2021г. на ЦИК не по-малко от 10 броя до 31.03.2021г. 
включително. 

3. Утвърждавам номера на ПСИК 17 25 00 034 по т.1от настоящата заповед и 
определям обхвата, включващ желаещите за гласуване на територията на 
община Раковски. 

4. Утвърждавам номера на ПСИК 17 25 00 035 по т.2 от настоящата заповед и 
определям обхвата, включващ желаещите за гласуване на територията на 
община Раковски. 

5. Определям дата 18.03.2021г., час -10.00ч. и място-Заседателна зала на ет. 2, 
стая № 3 в административната сграда на Община Раковски, гр. Раковски, пл. 
„България“ № 1 за провеждане на консултации за съставите на ПСИК за 
избиратели с трайни увреждания и ПСИК за избиратели поставени под 
задължителна карантина или задължителна изолация  съгласно Закона  за 
здравето  в изборите за народни представители на 04.04.2021г. 

  
Настоящата заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия № 17 и да 

се публикува на офицалния интернет адрес на община Раковски www.rakovski.bg, 
раздел „ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021“. 

Контрол по настоящата заповед възлагам на Секретаря на община Раковски. 
 
 
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ /п/ 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ  
 
Изготвил:................................ 
Иванка Пачова  
Секретар на Община Раковски 

http://www.rakovski.bg/

