СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
№ СОА21-РД09-499/01.04.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация;
чл. 8, ал. 1 и ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с чл. 28, ал. 2-5 от Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), Решение № 2159-НС от 02 март 2021
г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) относно реда за образуване на секции за гласуване на
избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с
подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., с Указ № 9 от 14.01.2021
г. на президента на Република България (Обн. ДВ. бр. 5 от 19 януари 2021 г., в съответствие с Решение №
1974-НС от 2 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), относно единна номерация на
избирателните секции в Република България за изборите за народни представители за Народно събрание на 4
април 2021 г., в съответствие с Указ № 26 за определяне на номерацията, наименованията и границите на
изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (обн. ДВ., бр. 9 от
02 февруари 2021 г.), предвид разпоредбата на чл. 249 от ИК, Решение № 146-НС/01.04.2021 г. на 23-ти РИК,
№ 147-НС/01.04.2021 г. на 24-ти РИК и № 132-НС/01.04.2021 г. на 25-ти РИК
I. НАРЕЖДАМ:
1. Образувам и утвърждавам 51 /петдесет и една/ избирателни секции за гласуване с подвижна
избирателна кутия за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04
април.2021 г., разпределени по многомандатни изборни райони, като номера на всяка избирателна секция се
състои от 9 цифри в следната последователност АА, BB, CC, XXX, където: АА е номерът на многомандатния
изборен район в страната; BB е номерът на Столична община, съгласно Единния класификатор на
административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ); CC е номерът на съответния
административен район на Столична община; ХХХ е номерът на избирателната секция в съответния
административен район.
А) За 23-ти многомандатен изборен район:
№
адм.
Район
17

район

Витоша

Изгрев
8
2

Красно Село

номер на
ПСИК

адрес на ПСИК

234617077

2 СУ "Акад. Емилиян Станев", ул. "Ген. Соворов" № 36, , физкултурен салон

234617078

2 СУ "Акад. Емилиян Станев", ул. "Ген. Соворов" № 36, , физкултурен салон

234617079

2 СУ "Акад. Емилиян Станев", ул. "Ген. Соворов" № 36, , физкултурен салон

234617080

2 СУ "Акад. Емилиян Станев", ул. "Ген. Соворов" № 36, , физкултурен салон

234617081

2 СУ "Акад. Емилиян Станев", ул. "Ген. Соворов" № 36, , физкултурен салон

234617082

2 СУ "Акад. Емилиян Станев", ул. "Ген. Соворов" № 36, , физкултурен салон

234608039

119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов", ул. "Латинка" № 11, стая № 214

234608040

119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов", ул. "Латинка" № 11, стая № 215

234602100

25 ОУ "Д-р Петър Берон", ул. "Балканджи Йово" № 22, стая 001

234602101

25 ОУ "Д-р Петър Берон", ул. "Балканджи Йово" № 22, стая 002
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9

Лозенец

15

Младост

234602102

25 ОУ "Д-р Петър Берон", ул. "Балканджи Йово" № 22, стая 005

234602103

25 ОУ "Д-р Петър Берон", ул. "Балканджи Йово" № 22, стая 013

234609085

22 ОУ "Николай Лилиев", ул. "Презвитер Козма" № 2, физкултурен салон

234609086

22 ОУ "Николай Лилиев", ул. "Презвитер Козма" № 2, физкултурен салон

234615132

бул. "Свето Преображение" № 1, стая 204

234615133

бул. "Свето Преображение" № 1, стая 109

234615134

бул. "Свето Преображение" № 1, стая 110

234615135

бул. "Свето Преображение" № 1, стая АБ 2

234623033

83 ОУ "Елин Пелин", ул. "Елин Пелин" № 21

234623034

83 ОУ "Елин Пелин", ул. "Елин Пелин" № 21

234616057

8 СУ "Васил Левски", ж. к. "Младост 1", ул. Полк. Георги Янков" № 3, ет. 1,
стая № 110

234616058

8 СУ "Васил Левски", ж. к. "Младост 1", ул. Полк. Георги Янков" № 3, ет. 1,
стая № 111

234610116

20 ОУ "Тодор Минков", ул. "Княз Борис I № 27, физкултурен салон

234610117

22 СЕУ "Георги С. Раковски", бул. "Витоша" № 134, физкултурен салон

234610118

73 СУ "Владислав Граматик", ул. "Георги Измирлиев" № 2, физкултурен салон

234610119

73 СУ "Владислав Граматик", ул. "Георги Измирлиев" № 2, физкултурен салон

Панчарево
23

Студентски

16

Триадица

10

Б) За 24-ти многомандатен изборен район:
№
адм.
Район

район

номер на
ПСИК

адрес на ПСИК

3
14

Възраждане
Искър

244603005
244614079
244614080

бул. "Александър Стамболийски" № 62, партер, стая 1
бул. "Кръстьо Пастухов" № 18, ет. 3
бул. "Кръстьо Пастухов" № 18, ет. 3

4
6

Оборище
Подуяне

244604063
244606085

112 ОУ "Стоян Заимов", бул. "Княз Ал. Дондуков" № 60, стая 110
199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов", ж.к. Лвски-Г-запад", ул. "Поручик
Георги Кюмюрджиев" № 30, зала 1

244606086

199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов", ж.к. Лвски-Г-запад", ул. "Поручик
Георги Кюмюрджиев" № 30, зала 2

244606087
244605070
244607087
244607088
234601048

199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов", ж.к. Лвски-Г-запад", ул. "Поручик
Георги Кюмюрджиев" № 30, зала 3
бул. "Княгиня Мария Луиза" № 88, партер
31 СУЧЕМ Иван Вазов", ул. "Гео Милев" № 2, кабинет № 301
31 СУЧЕМ Иван Вазов", ул. "Гео Милев" № 2, кабинет № 302
6 ОУ "Граф Игнатиев", ул. "6ти септември" № 16, ет. 1, стая 2

5
7

Сердика
Слатина

1

Средец

В) За 25-ти многомандатен изборен район:
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№
адм.
Район

район

19

Банкя
Връбница
Илинден
Красна
Поляна
Люлин

13

Надежда

21
18

Нови Искър
Овча Купел

24
20
12
11

номер на
ПСИК
254624020
254622057
254612043
254611077
254611079
254619134
254619135
254619136
254613073
254613074
254621038
254618074
254618075
254618076

адрес на ПСИК

78 СУ "Христо Смирненски", ул. "Царибродска" № 5
74 СУ "Гоце Делчев", ж.к. "Връбница", ет. 1, физкултурен салон
ул. "Билянини извори" № 10, бл. 51, вх. Б, ет. 4
бул. "Освобождение" № 25, стая № 103
бул. "Освобождение" № 25, стая № 106
37 СУ "Райна Княгиня", ж. к. "Люлин 10", ул. "Луи Пастьор" № 1
37 СУ "Райна Княгиня", ж. к. "Люлин 10", ул. "Луи Пастьор" № 1
37 СУ "Райна Княгиня", ж. к. "Люлин 10", ул. "Луи Пастьор" № 1
153 СУ "Неофит Рилски", ул. "Народни будители" № 2
153 СУ "Неофит Рилски", ул. "Народни будители" № 2
ул. "Искърско дефиле" № 121, ет. 2, стая 239
бул. "Цар Борис III" № 136В, ет. 1
бул. "Цар Борис III" № 136В, ет. 1
бул. "Цар Борис III" № 136В, ет. 1

2. Утвърждавам номерата и адресите на образуваните избирателни секции за гласуване с подвижна
избирателна кутия на територията на Столична община, по реда на чл. 28 от ЗМДВИП съгласно т. 1, А, Б, В от
настоящата заповед, включително и териториалния обхват на секциите съгласно т. 2 на част II.2. от
настоящата заповед и съгласно решение № 2159-НС/02.03.2021 г.
II. ОПРЕДЕЛЯМ:
1. В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс лицата, подали заявления по чл. 28, ал. 3 от
ЗМДВИП в сроковете, съгласно т. II, 5 oт Решение №2159-НС на ЦИК, да бъдат вписани в избирателните
списъци на подвижните секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под
задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, на територията на Столична
община (Приложение № 1-НС), утвърдено с Решение № 2159-НС/02.03.2021 на ЦИК, респективно – отписани
ръчно от избирателните списъци по постоянен адрес, в които гласоподавателите фигурират.
2. Район „Кремиковци“ на Столична община, в който няма образувана секция за гласуване с подвижна
избирателна кутия, по реда на чл. 28 от ЗМДВИП, но има подадени заявления за гласуване с подвижна
избирателна кутия до 31 март 2021 г., независимо от техния брой, да бъде обслужен от подвижна секционна
избирателна комисия на район „Искър“. Останалите образувани секции по т. 1 от заповедта обслужват
избирателите на територията на съответния район.
III. ВЪЗЛАГАМ:
1. Кметовете на райони на територията на Столична община, в които има образувани избирателни
секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в срок до 17:00 часа на 02.04.2021 г. да подадат
информация до директора на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) за адресите на избирателите,
вписани в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия по смисъла на чл. 28 от ЗМДВИП
в съответния район, които следва да бъдат обслужени.
2. Директорът на СДВР да изготви специализирани маршрути за движението на автомобилите, които
превозват членовете на подвижните секционни избирателни комисии до адресите на избирателите.
Сроковете в настоящата заповед са съгласно определените такива в Хронограмата за изборите за
народни представители, насрочени за 04 април 2021 г, приета с Решение № 1949-НС/21.02.2021 г. на ЦИК и
съобразно Решение № 2159-НС от 02 март 2021 г. на ЦИК относно реда за образуване на секции за гласуване
на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за
здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
3. Настоящата заповед да се обяви публично при условията на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс, като се
постави на таблото за обяви и съобщения на партера в административната сграда на Столична община
находяща се в гр. София, ул. „Московска“ № 33, както и да бъде публикувана на интернет страницата на
общината www.sofia.bg в секция „Парламентарни избори 2021“ https://www.sofia.bg/election.
4. Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред областния управител на област
София в 3-дневен срок от обявяването й, съгласно чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.
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Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директорите на дирекции „Административно обслужване“ и
„Информационни технологии” при Столична община – за изпълнение; заместник-кмета на направление
„Финанси и здравеопазване” и секретаря на Столична община – за сведение.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на кметовете на райони на територията на
Столична община – за изпълнение и контрол; на директора на СДВР – за изпълнение, на областния
управител на област София - за сведение.
С придружително писмо по ел. път на официалните ел. пощи, заповедта да се изпрати на председателите
на 23-та, 24-та и 25-та районни избирателни комисии – за изпълнение на т. 20 от Решение № 2159НС/02.03.2021 г.
(електронен подпис)
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА,
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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