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ЗАПОВЕД 

 

№ 22ОА-2325 

 

Гр. Пловдив, 30.09.2022 г. 

 

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, във връзка с Решение № 1460-НС/22.09.2022г. на ЦИК 

относно гласуване на избиратели, болни от COVID 19 или контактни, поставени под 

задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в 

изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022г., във връзка с 

моя заповед № 22ОА-2153 от 17.09.2022г., с която на територията на община Пловдив са 

образувани 3 бр. подвижни избирателни секции за гласуване на хора с увреждания   

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. В изборния ден 02.10.2022г. определям времето от 07.00ч. до 14.30ч. за гласуване 

на избиратели с трайни увреждания, подали заявления в законоустановения срок 

и включени в избирателните списъци на избирателни секции №162201101, 

№162204074 и №162205096. 

2. За времето от 14.30ч. до 15.00ч. членовете на избирателни секции №162201101, 

№162204074 и №162205096 да се окомплектоват с предпазни облекла и други 

предпазни средства, предоставени им от съответната районна администрация и да 

се подготвят за посещение на адрес на избиратели, болни от COVID 19 или 

контактни, поставени под задължителна карантина или изолация, подали 

заявление за гласуване. За целта членовете на ПСИК да използват определените с 

моя заповед № 22ОА-2153 от 17.09.2022г. помещения. 

3. Определям времето от 15.00ч. до 20.00ч. за гласуване на избиратели, болни от 

COVID 19 или контактни, поставени под задължителна карантина или изолация, 

подали заявление за гласуване, включени в избирателния списък на секции 

№162201101, №162204074 и №162205096, след извършена проверка в Регионална 

здравна инспекция Пловдив, която да установи дали лицата са болни или са 

контактни на лица болни от COVID 19. 

4. В случай, че един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване 

с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания и 

е поставен под задължителна карантина или изолация, избирателят гласува в 

периода от 15.00ч. до 20.00ч. 

5. Заявления за гласуване на лица, поставени под карантина могат да се подават и в 

деня на изборите по следния начин: 

http://www.plovdiv.bg/


- на място в районните администрации на община Пловдив от пълномощник, 

без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя; 

- на електронните пощи на районните администрации на община Пловдив; 

- на електронна поща: grao@plovdiv.bg;  

- на безплатен телефонен номер: 0800 112 32 или 032 656 700.  

6. Възлагам на общинската и районните администрации да извършат проверка в 

Регионална здравна инспекция Пловдив с цел установяване карантинирането на 

лицата, подали заявления за гласуване, след което своевременно да уведомят 

избирателите за включването им (или отказ за включване) в избирателния списък. 

7. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината, да се 

предостави на кметовете на райони за сведение и изпълнение и на РИК 16 за 

сведение. 

8. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината. 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

 

mailto:grao@plovdiv.bg

