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ОБЩИНА ПИРДОП - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

2070 град Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2; тел.: 07 181/52 42, факс: 07 181/57 01 

www.pirdop.bg, е-mail: obshtina.pirdop@gmail.com; obstina@pirdop.bg 
 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 530 

Град Пирдоп  02.11.2021г. 

 

 

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

местната администрация и във връзка с Решение № 764-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на 

Централната избирателна комисия, относно гласуване на избиратели с увредено 

зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и 

вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.  

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

     

I. Секции с номера: 

26 55 00 001- ул. „Георги Бенковски“ №24, град Пирдоп  – МБАЛ Пирдоп 

26 55 00 002- ул. „Цар Освободител“ №72, град Пирдоп   -  НУ „Т. Влайков“ 

26 55 00 005- ул. „Златьовица“ №2, град Пирдоп      - ПГТХТ „Никола Димов“ 

26 55 00 007- ул. „Димитър Савов“ №41, град Пирдоп - СУ „Сава Савов“ 

26 55 00 008- ул. „Стефан Стамболов“ №99, град Пирдоп - ПГМЕ 

26 55 00 009- ул. „Димитър Савов“ №41, град Пирдоп - СУ „ Саво Савов“ 

26 55 00 010- ул. „Цар Освободител“ №72, град Пирдоп  -  НУ „ Т. Влайков“ 

  

да се използват за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения 

в придвижването. 

 

     ІІ. Заявки за помощ в изборния ден от избиратели с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването ще се приемат в общинската администрация   на 

телефони 07181/52-42, 07181/57-01, и  0886073775-  дежурен ОбА,  както следва: 

•  всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа; 

• на 13 ноември 2021 г. от 10.00 часа до 16.00 часа; 

• деня на изборите – 14 ноември 2021 г. от 7.00 часа до 18.00 часа. 

 

ІІІ. Копие от заповедта да се изпрати на 26 Районна избирателна комисия – 

Софийска. 

     ІV. Настоящата заповед да се оповести, чрез сайта на Община Пирдоп - 

www.pirdop.bg и да се постави на информационното табло на  общината. 

  

 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Надя Мутафова – 

Секретар на Община Пирдоп.  
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Кмет на Община Пирдоп 
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