24 ИР
6 ОУ

01 СРЕДЕЦ

7 СОУ
9 ФЕГ
12 СОУ
38 СОУ
127 СОУ
133 СОУ

91 НЕГ "проф.
Константин
Гълъбов", ул.
“Позитано” № 26

5
8
10
8
4
4
4

244601025
244601045
244601017
244601040
244601031
244601006
244601023

Всички посочени секции се намират в
помещения на приземни етажи или на
етажи с наличие на рампи за улеснен
достъп от лица със затруднения в
придвижването. Предвидено е поставянето
на обозначителни знаци и указания,
съгласно изискванията.

5

244603001, партер
32 СУ "св. Климент Охридски",5бул. “Христо
244603012,
Ботев” №63
партер
30 СУ "Братя
Миладинови", бул.
“Ал.
Стамболийски”
№125

11

244603039, партер

18 СУ "Уилям
Гладстон", ул.
“Пиротска” №68
03 ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Сескциите са с най-малък брой избиратели,
разположени са на първи етаж, предвидено
е подходящо оборудване и обозначителни
знаци съгласно Решение 1328НС/25.08.2022, съвместно с органите на
244603047, ет.1
МВР в изборния ден ще бъдат осигурени
места за паркиране на автомобили на
гласоподаватели с увреждания до сградите,
където са разположени СИК, длъжностните
лицапо местата за гласуване са получили
конкретни указания за съдействие и помощ
за протичане на изборния процес, за
осигурения от СО специализиран
транспорт ще бъде публикувана
информация на страницата на РА.

03 ВЪЗРАЖДАНЕ
46 ОУ
"Константин
Фотинов", бул.
“Христо Ботев”
№109

6

134 СУ "Димчо
Дебелянов", ул.
“Пиротска” № 78

6

136 ОУ "Любен
Каравелов", ул.
“Димитър Петков”
№ 116

6

67 ОУ "Васил
Друмев", ул.
“Гюешево” № 63

разположени са на първи етаж, предвидено
е подходящо оборудване и обозначителни
знаци съгласно Решение 1328НС/25.08.2022, съвместно с органите на
МВР в изборния ден ще бъдат осигурени
места за паркиране на автомобили на
гласоподаватели с увреждания до сградите,
където са разположени СИК, длъжностните
лицапо местата за гласуване са получили
конкретни указания за съдействие и помощ
за протичане на изборния процес, за
244603016, ет.1 осигурения от СО специализиран
транспорт ще бъде публикувана
информация на страницата на РА.

244603028, ет.1

244603052, ет.1

8

244603058, ет.1

6

244604001
244604002
244604016
244604021
244604022
244604023

СПГТ, Бул. "Сливница" № 182 7

244604004

1-во СУ "Пенчо
Славейков", Ул.
"Стара планина" №
11

Има изградени рампи, платформи и

СМГ "Паисий
Хилендарски", Ул.
"Искър" № 61

04 ОБОРИЩЕ

6

244604024

ПГМЕ
"Н.Й.Вапцаров"
Ул. "Стара
планина" № 13

5

244604003

112 ОУ "Стоян
Заимов"Бул. "Княз
Александър
Дондуков" № 60

6

244604030

НМУ "Любомир
Пипков", Ул.
"Оборище" № 17

5

244604035

НМА "Панчо
Владигеров", Бул.
"Евлоги и Христо
Георгиеви" № 94

7

244604052

Има изградени рампи, платформи и
асансьори;Изготвени са обозначителни
знаци и информационни табели и са
набавени кабини с размери в съответствие
с изискванията на ЦИК;
Осигурява се достъп на автомобили за
превоз на граждани с увреждания до
входовете на местата за гласуване. На
дежурните служители от общинската
администрация в изборния ден на местата
за гласуване, ще бъде направен инструктаж
за оказване съдействие на гражданите с
увреждания и СИК при упражняване на
правото им на гласуване;
Чрез електронния сайт на района
гражданите с увреждания и техните близки
ще се информират за всички действия на
администрацията на общината и района за
улесняване гласуването на гражданите,
които се нуждаят от физическа помощ.

129-ТО ОУ "Антим
І" "Султан тепе" №
1

244604039
12

48 ОУ „Йосиф
Ковачев”, ул.
„Клокотница” №
21

7

244605001

Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите
посочени в т.16, б.“г“ на решението на
ЦИК;
- достъп чрез поставяне на временна рампа
в съотвествие с с т.16, б. “в“ от Решението
на ЦИК;
- информационни табла.

Читалище „Цар
Борис ІІІ – 1928” –
ул. „Клокотница”
№ 29

2

244605008

Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите
посочени в т.16, б.“г“ на решението на
ЦИК;
- информационни табла.

14 СУ „Проф. д-р
Асен Златаров”, ул.
„Ген. Иван
Чернаев” № 8

15

244605022

Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите
посочени в т.16, б.“г“ на решението на
ЦИК;
- достъп чрез поставяне на временна рампа
в съотвествие с с т.16, б. “б“ от Решението
на ЦИК;
- информационни табла.

100 ОУ „Найден
Геров”, ул. „Иван
Йосифов” № 68

9

244605026

Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите
посочени в т.16, б.“г“ на решението на
ЦИК;
- достъп чрез рампа в съотвествие с с т.16,
б. “б“ от Решението на ЦИК;
- информационни табла.

Учебен център на
БДЖ – бул.
„Княгиня Мария
Луиза” № 120 А

Клуб ТЕЦ СОФИЯ
– бул. „История
славянобългарска”
№6

05 СЕРДИКА

1

1

244605034

244605035

Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите
посочени в т.16, б.“г“ на решението на
ЦИК;- информационни табла.

Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите
посочени в т.16, б.“г“ на решението на
ЦИК;
- информационни табла.

05 СЕРДИКА
Читалище „Искра”
– ул. „Първа
българска армия”
№ 67

3

244605037

Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите
посочени в т.16, б.“г“ на решението на
ЦИК;- информационни табла.

58 ОУ „Сергей
Румянцев”, ул.
„Железопътна” №
65

11

244605040

Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите
посочени в т.16, б.“г“ на решението на
ЦИК;
- достъп чрез поставяне на временна рампа
в съотвествие с с т.16, б. “б“ от Решението
на ЦИК;
- информационни табла.

59 ОУ „Васил
Левски” – ул.
„Кестен” № 1

4

244605052

Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите
посочени в т.16, б.“г“ на решението на
ЦИК;
- достъп чрез поставяне на временна рампа
в съотвествие с с т.16, б. “б“ от Решението
на ЦИК;
- информационни табла.

29 СУ „Кузман
Шапкарев”, ул. „Г.
С. Раковски” № 20

4

244605056

Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите
посочени в т.16, б.“г“ на решението на
ЦИК;
достъп чрез електрическа платформа;
- информационни табла.

60 ОУ
„Св.Св.Кирил и
Методий”, кв.
Бенковски, ул.
„Наука” № 2

4

244605059

Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите
посочени в т.16, б.“г“ на решението на
ЦИК;
- достъп чрез поставяне на временна рампа
в съотвествие с с т.16, б. “б“ от Решението
от на ЦИК;
- информационни табла.

Клуб ЖП блокове
– ЖП гара
Илиянци

1

244605062

Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите
посочени в т.16, б.“г“ на решението на
ЦИК;
- информационни табла.

44 СУ "Неофит
Бозвели", ул.
“Плакалница” №
45

10

244606015

Физкултурен салон, няма стълби, не
не се налага преодоляване на препятствия.
49 ОУ "Бенито Хуарес", ул. “Константин
5
Фотинов”
244606006
№4

Асансьор външен.

143 ОУ "Георги
Бенковски",
ул.“Тодорини
кукли” № 9

7

242606022
Първи етаж до физкултурен салон отделен
вход не налага преодоляване на
препятствия.

24 ИР
42 ОУ "Хаджи
Димитър", ул.
“Ген. Липранди” №
5

14

24 СУ "Пейо К.
Яворов", ул.
“Клисура” № 16

9

244606047

95 СУ "Проф. Иван
Шишманов", ул.
“Ангел войвода” №
66

7

244606080

244606029
Изградена рампа.

06 ПОДУЯНЕ

Секцията е във физ. салон с директен
достъп.

Секцията е във физ. Салон.

130 СУ "Стефан
Караджа", ул.
”Константин
Фотинов”№ 118

6

199 ОУ "Св.
Апостол Йоан
Богослов", жк.
“Левски зона Г”

17

244606056
Първи етаж, не налага преодоляване на
препятствия.

244606076
Има изграден вход за трудно подвижни
лица - рампа.

31 СУЧЕМ "Иван Вазов", ул. "Гео
8 Милев" № 2 244607009

Отговаря на всички изисквания по т. IV от
Решение 1328-НС/25.08.22 на ЦИК (има
осигурени места за паркиране с достъп до
вход)

93 СУ "Александър
Теодоров - Балан",
ул. "Гео Милев" №
32

13

244607015

Отговаря на всички изисквания по т. IV от
Решение 1328-НС/25.08.22 на ЦИК (рампа)

138 СУЗИЕ "Проф.
Васил Златарски",
ул. "Алфред
Нобел" № 3

9

244607011

Отговаря на всички изисквания по т. IV от
Решение 1328-НС/25.08.22 на ЦИК
(изграден тротоар, рампа)

Департамент за
езиково обучениеИЧС към
Софийски
университет "Св.
Климент
охридски", ул.
"Коста Лулчев" №
27

2

244607029

Отговаря на всички изисквания по т. IV от
Решение 1328-НС/25.08.22 на ЦИК (рампа)
07 СЛАТИНА

07 СЛАТИНА

Национално
училище за
танцово изкуство,
ул. "Шипченски
проход" № 48

4

244607032

Отговаря на всички изисквания по т. IV от
Решение 1328-НС/25.08.22 на ЦИК
(осигурени места за паркиране, рампа)

23 СУ "Фредерик
Жолио-Кюри", бул.
"Ситняково" № 21

7

2446607081

Отговаря на всички изисквания по т. IV от
Решение 1328-НС/25.08.22 на ЦИК (рампа)

109 ОУ Христо
Смирненски", ул.
"Слатинска" № 24

6

2446607048

Отговаря на всички изисквания по т. IV от
Решение 1328-НС/25.08.22 на ЦИК (рампа)

148 ОУ "Проф.
Любомир
Милетич", ул.
"Слатинска" № 35

2446607078

Отговаря на всички изисквания по т. IV от
Решение 1328-НС/25.08.22 на ЦИК (рампа)

8

94 СУ "Димитър
Страшимиров", ул.
"511-та" № 22

2446607072

8

Отговаря на всички изисквания по т. IV от
Решение 1328-НС/25.08.22 на ЦИК (рампа)

108 СОУ "Никола
Беловеждов", ж.к.
Дружба, 1 част, ул.
"5038" №15

10

244614001

Поставяне на табели /Приложение №1 към
решение 1328-НС/ пред вратата на
секцията и на входа на мястото за
гласуване, означаване на посоката
посредством указателни стрелки и
надписи, поставяне на информационно
табло на входа на мястото за гласуване,
осигурен подемник

89 ОУ "Христо
Стамболски", ж.к.
Дружба, 1 част, ул.
"Чудомир
Топлодолски" №4

9

244614011

Поставяне на табели /Приложение №1 към
решение 1328-НС/ пред вратата на
секцията и на входа на мястото за
гласуване, означаване на посоката
посредством указателни стрелки и
надписи, поставяне на информационно
табло на входа на мястото за гласуване,
секцията е на ниво партер, не е необходима
рампа

69 СОУ "Димитър
Маринов", ж.к.
Дружба, 1 част, ул.
"Чудомир
Топлодолски" №2

10

244614021

Поставяне на табели /Приложение №1 към
решение 1328-НС/ пред вратата на
секцията и на входа на мястото за
гласуване, означаване на посоката
посредством указателни стрелки и
надписи, поставяне на информационно
табло на входа на мястото за гласуване,
секцията е на ниво партер, не е необходима
рампа

4 ОУ "Проф. Джон
Атанасов", ж.к.
Дружба", ул.
"Тирана" №12

14 ИСКЪР

12

244614031

Поставяне на табели /Приложение №1 към
решение 1328-НС/ пред вратата на
секцията и на входа на мястото за
гласуване, означаване на посоката
посредством указателни стрелки и
надписи, поставяне на информационно
табло на входа на мястото за гласуване,
осигурен подемник

14 ИСКЪР

68 СУ "Никола
Обрешков", ж.к.
"Дружба", 2 част,
бул. "Проф. Цветан
Лазаров" № 122

12

244614043

Поставяне на табели /Приложение №1 към
решение 1328-НС/ пред вратата на
секцията и на входа на мястото за
гласуване, означаване на посоката
посредством указателни стрелки и
надписи, поставяне на информационно
табло на входа на мястото за гласуване,
има асансьор

163 ОУ
"Черноризец
Храбър", ж.к.
"Дружба", 2 част,
ул. "Обиколна" №
36

9

244614055

Поставяне на табели /Приложение №1 към
решение 1328-НС/ пред вратата на
секцията и на входа на мястото за
гласуване, означаване на посоката
посредством указателни стрелки и
надписи, поставяне на информационно
табло на входа на мястото за гласуване,
секцията е на ниво партер, не е необходима
рампа

150 ОУ "Цар
Симеон I", ж.к.
"Дружба", 2 част,
ул. "Делийска
воденица" №11

11

244614064

Поставяне на табели /Приложение №1 към
решение 1328-НС/ пред вратата на
секцията и на входа на мястото за
гласуване, означаване на посоката
посредством указателни стрелки и
надписи, поставяне на информационно
табло на входа на мястото за гласуване,
осигурен подемник

65 ОУ "Св. Св.
Кирил и Методи"
село Бусманци, ул.
"Просвета" №16

4

244614077

Поставяне на табели /Приложение №1 към
решение 1328-НС/ пред вратата на
секцията и на входа на мястото за
гласуване, означаване на посоката
посредством указателни стрелки и
надписи, поставяне на информационно
табло на входа на мястото за гласуване,
има изградена рампа

кв. Враждебна - 85
СУ "Отец Паисии"

5

244622003

Монтирана е рампа към стълбището на
входа на сградата откъм ул. 59

22 КРЕМИКОВЦИ

кв. Кремиковци - 156 ОбУ "Васил
4 Левски"

244622014
Изградена е бетонова рампа към входа на
сградата откъм ул. „Свежест“

