СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
11.8.2022 г.

X

СОА22-РД09-1379/11.08.2...

РЕГ. №
Подписано от: Mihaela Radoslavova Mironova

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с изборите за Народно събрание, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Указ №
213 от 1 август 2022 г. на президента на Република България (обн. ДВ, бр. 61 от 02 август 2022 г.), в
изпълнение на разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), в съответствие с Указ № 226 за
определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на
избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г.), предвид
разпоредбата на чл. 249; чл. 313, ал. 2 от ИК, Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на Централната
избирателна комисия (ЦИК), относно единната номерация на избирателните секции в страната за
изборите за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Образувам 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и една) избирателни секции за провеждане на
избори за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022 г., разпределени по многомандатни
изборни райони, като единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани
във вида АА ВВ СС ХХХ, където: АА е номерът на многомандатния изборен район в страната; ВВ е
номерът на Столична община, съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и
териториалните единици (ЕКАТТЕ); СС 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:
№ на
Административен
Номер на избирателна секция
район
район
от № 234617001 до № 234617073
17
ВИТОША
от № 234608001 до № 234608045
08
ИЗГРЕВ
от № 234602001 до № 234602092
02
КРАСНО СЕЛО
от № 234609001 до № 234609079
09
ЛОЗЕНЕЦ
от № 234615001 до № 234615125
15
МЛАДОСТ
от № 234623001 до № 234623032
23
ПАНЧАРЕВО
от № 234616001 до № 234616053
16
СТУДЕНТСКИ
от № 234610001 до № 234610103
10
ТРИАДИЦА
Общ брой избирателни секции в 23-ти
МИР

Общ брой
секции
73
45
92
79
125
32
53
103
602
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Б) За 24-ти многомандатен изборен район:
№ на
Административен
Номер на избирателна секция
район
район
от № 244603001 до № 244603004
03
ВЪЗРАЖДАНЕ
от № 244603006 до № 244603009
от № 244603011 до № 244603014
от № 244603016 до № 244603018
от № 244603020 до № 244603022
от № 244603024 до № 244603028
от № 244603031 до № 244603032
от № 244603034 до № 244603048
№ 244603050
от № 244603052 до № 244603064
от № 244614001 до № 244614019
14
ИСКЪР
от № 244614021 до № 244614078
от № 244622001 до № 244622028
22
КРЕМИКОВЦИ
от № 244604001 до № 244604013
04
ОБОРИЩЕ
№ 244604016
от № 244604018 до № 244604025
от № 244604027 до № 244604040
от № 244604042 до № 244604059
от № 244606001 до № 244606083
06
ПОДУЯНЕ
от № 244605001 до № 244605062
05
СЕРДИКА
от № 244607001 до № 244607085
07
СЛАТИНА
от № 244601001 до № 244601042
01
СРЕДЕЦ
№ 244601045
Общ брой избирателни секции в 24-ти
МИР
В) За 25-ти многомандатен изборен район:
№ на
Административен
Номер на избирателна секция
район
район
от № 254624001 до № 254624014
24
БАНКЯ
от № 254620001 до № 254620056
20
ВРЪБНИЦА
от № 254612001 до № 254612040
12
ИЛИНДЕН
от № 254611001 до № 254611067
11
КРАСНА ПОЛЯНА
от № 254611069 до № 254611071
от № 254611074 до № 254611076
от № 254619001 до № 254619132
19
ЛЮЛИН
от № 254613001 до № 254613071
13
НАДЕЖДА
от № 254621001 до № 254621002
21
НОВИ ИСКЪР
от № 254621004 до № 254621037
от № 254618001 до № 254618071
18
ОВЧА КУПЕЛ
Общ брой избирателни секции в 25-ти
МИР

Общ брой
секции
54

77
28
54

83
62
85
43
486

Общ брой
секции
14
56
40
73

132
71
36
71
493

2. Утвърждавам номерацията и адресите на образуваните избирателни секции на територията на
Столична община и определям техните граници, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2,
удостоверени от кметовете на райони на територията на Столична община, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
3. Задължавам кметовете на райони, които са удостоверили промени в границите и адресите на
секциите, да уведомят избирателите, попадащи в същите чрез обявяване на промените на интернет
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страниците на съответните райони, както и чрез разлепяне на съобщения на адресите (жилищни
сгради/входове на МЖС и др.), за които е налице промяна.
4. Настоящата заповед да се обяви публично при условия на чл. 8, ал. 4 от ИК, не по късно от
12.08.2022 г. (50 дни преди изборния ден), съобразно т. 19 от Хронограма на ЦИК за изборите за
Народно събрание, насрочени на 02 октомври 2022 г., приета с Решение № 1201-НС от 02.08.2022 г на
ЦИК, като се постави на таблото за обяви и съобщения на партера на административната сграда на
Столична община, находяща се в гр. София, ул. „Московска“ № 33, както и да бъде публикувана на
интернет

страницата

на

общината

https://www.sofia.bg

в

секция

„Избори

НС

2022“,

https://www.sofia.bg/election
5. 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 ИК.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на зам.- кмета в 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 Столична
община - за изпълнение, на областния управител на област София, на главния директор на Главна
дирекция

„Гражданска

регистрация

и

административно

обслужване“

към

Министерство

на

регионалното развитие и благоустройство - за сведение.
По електронен път, на официалните адреси на електронните пощи, заповедта да се изпрати на ТЗГРАО- София-град и на председателите на 23-та, 24-та и 25-та районни избирателни комисии - за
сведение и съобразяване.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1
– Граници на избир

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2
– Адреси на избира

11.8.2022 г.

X

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova

Съгласували чрез АИССО:
/В. Милова – секретар на СО
/Р. Стоянова – зам.-кмет на СО/
/Д. Барбалов – зам.-кмет на СО/
Изготвил чрез АИССО:
Д. Соколова – гл. експерт АПАиГРАО
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