
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ 

№ 145
Велико Търново, 14.10.2019 г.

ОТНОСНО: оповестяване на мерките, позволяващи на хората с увредено зрение или със 
затруднения в придвижването, да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията 
на Община Велико Търново

На основание чл. 234, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 11 от Изборния кодекс, както и Решение № 953-
МИ / 04.09.2019 г. на ЦИК София и въз основа на получена писмена информация с вх. №
246/14.10.2019 г. от Община Велико Търново, ОИК Велико Търново

РЕШИ:

ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на хората с увредено зрение или със затруднения в 
придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Община 
Велико Търново, както следва:

1. Сградите с повече от един етаж, имащи секции и на горните етажи, в които са определени 
избирателни секции на първия етаж за гласуване на избиратели с увредено зрение или със 
затруднения в придвижването, са следните:

• секция № 040400025 гр. Велико Търново, ДГ „Ивайло“.
• секция № 040400028 гр. Велико Търново, ОУ „П.Р.Славейков“
• секция № 040400060 гр. Велико Търново, СУ „Г. Живков“
• секция № 040400075 гр. Велико Търново, СУ „Вела Благоева“
• секция № 040400095 гр. Дебелец, ДГ „Пламъче“
• секция № 040400106 с. Самоводене, ОУ „Хр. Смирненски“

2. Пред горепосочените секции да се сложат обозначителни знаци, посочени в Решение № 
953-МИ / 04.09.2019г. на ЦИК София.

3. Във всички останали секции на територията на Община Велико Търново има достъпна 
среда за хората с увреждания.

4. Телефон за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден за гр.Велико 
Търново тел. 062/619 119. Дата и час за приемане на заявките -  в рамките на изборния ден.

5. Транспортирането на избирателите с увредено зрение или със затруднения в 
придвижването ще се извършва с микробус, снабден с платформа и място за инвалидна 
количка- „ФОЛКСВАГЕН КРАВТЪР” ВТ 3956 ВК.

Настоящото решение да се оповести чрез средствата за масова информация, като 
включително се укаже на лицата с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 
възможността да гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където е постоянният 
им адрес.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК - София по реда на чл. 88 от ИК.

Председател:
Десислава Йонкова

Секретар:
Христо Данев
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