
Условия за гласуване на избиратели с увредено зрение  

или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. 

 
За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването 

в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са определени 

следните избирателни секции в гр. Смолян: 

 кв. Смолян – избирателна секция № 21 31 00 016 – Общински информационен 

център (Младежки дом), бул. „България” № 5; 

 кв. Райково – избирателна секция № 21 31 00 024 – Основно училище „Проф. д-р 

Асен Златаров”, ул. „Тунджа” № 18; 

 кв. Устово – избирателна секция № 21 31 00 029 – Читалище „Кирил Маджаров 

- 1866”, ул. „Медникарска” № 1; 

  с. Момчиловци – избирателна секция № 21 31 00 046 – Читалище „Светлина - 

1925”, І
-ви

 етаж, Туристически информационен център, ул. „Елица” № 7; 

 с. Смилян – избирателна секция № 21 31 00 069 – Читалище „Асен Златаров -

1927”, ул. „Бреза” № 18. 
 

Допълнителното предназначение на тези избирателни секции (както и входовете на 

сградите с такива секции) ще бъде обозначено с табели и знаци, съгласно Решение            

№ 953-МИ от 04.09.2019 г. на Централна избирателна комисия. 
 

Освен в посочените по-горе избирателни секции, на основание чл. 235, ал. 3 от 

Изборния кодекс Ви информираме, че „хората с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция”.  
  

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в 

деня на изборите, могат да подават заявки: 

- за с. Момчиловци на тел.: 0879 988 869;  

- за с. Смилян на тел.: 0882 070 914; 

- за гр. Смолян в общинската администрация на телефони: 0301/67 640,         

0886 178 940 и 0879 903 564, или на адрес: Община Смолян, ул. „България” № 12,             

(до техническия екип за изборите) или чрез електронно заявление до Кмета на община 

Смолян на адрес: obshtina_smolyan@abv.bg. 

Преди деня на изборите от 21.10.2019 г. (понеделник) до 25.10.2019 г. (петък) от 

08.
30

 ч. до 17.
00

 ч. може да се направи предварителна заявка за ползване на 

специализирания транспорт в изборния ден на 27 октомври 2019 г. 
 

В деня на изборите на 27 октомври 2019 г., заявки ще се приемат от 7.
00

 ч. до 

17.
00

 ч. за гр. Смолян, а за с. Момчиловци и с. Смилян от 7.
00

 ч. до 13.
00

 ч.  

 При направена заявка, от общината ще се осигури по график безплатен 

специализиран транспорт за всички избиратели с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването от дома им до избирателната секция и обратно.  
 

Телефони за заявки:  за гр. СМОЛЯН - 0301/67 640, 0886 178 940 и 0879 903 564, а 

за с. МОМЧИЛОВЦИ на тел.: 0879 988 869 и за с. СМИЛЯН на тел.: 0882 070 914.  
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