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РЕШЕНИЕ 
№ 158– МИ/НР 

Лесичово, 20.06.2021 г. 
 

Относно: Утвърждаване на избирателни секции на територията на община 

Лесичово за избиратели с увреждания на опорно-двигателния 

апарат или зрението. 

 
Съгласно писмо с вх. № 233/17.06.2021г. от секретаря на община Лесичово,  

което по същество представлява предложение за утвърждаване от ОИК на определена 

избирателна секция на територията на община Лесичово за избиратели с увреждания 

на опорно-двигателния апарат или зрението. 

Съгласно Решение  №79-МИ/20.05.2021г. и №1851-МИ/30.07.2020 на ЦИК 

общинските администрации трябва да уведомят общинските избирателни комисии за 

предприетите от тях мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със 

затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден. Oт своя 

страна пък общинската избирателна комисия следва да оповести по подходящ начин 

чрез средствата за масово осведомяване следната информация: 

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с 

увредeно зрение или със затруднения в придвижването;  

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които 

могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;  

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките. 

 Съгласно постъпилото предложение от Секретаря на община Лесичово, 

секциите, които са пригодени за хора с опорно – двигателни затруднения или 

зрителни увреждания, са както следва:  Избирателна секция № 131400006 с адрес: 

с.Памидово ул. „Първа" №24А; 
 Съгласно Предложението периодът от 21.06.2021 г. до 27.06.2021 г. 

включително, е определен за период за подаване на заявки от избирателите с увредено 

зрение или със затруднения в придвижването от населените места, включени в състава 

на Община Лесичово, за оказване на необходимата помощ при придвижване до 

Секционните избирателни комисии, образувани на територията на община Лесичово, 

област Пазарджик (помещенията за гласуване). Заявките се подават от 09,00 часа до 

15,00 часа, а в изборният ден –до края на изборния ден на следния адрес: За 

избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, гласуващи в 

Секционна избирателна комисия с № 131400006, село Памидово, община Лесичово, 

област Пазарджик, телефонни номера – 0884838465; 

 

На основание чл.234 във връзка с чл.87, ал.1, т.7 от Изборния кодекс и Решение   

№79-МИ/20.05.2021г. и №1851-МИ/30.07.2020 на ЦИК, след проведеното обсъждане и 

гласуване ОИК Лесичово 
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      Р  Е  Ш  И: 

 УТВЪРЖДАВА следната секция на територията на община Лесичово за 

избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението: 
 Избирателна секция № 131400006 с адрес: с.Памидово ул. „Първа" №24А; 

Решението на общинската избирателна комисия може да се 

обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. 

       

 

Председател: 

         / И. Табаков / 

         

Секретар:  

   / Л. Диков 

/ 
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