част 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 24/24 от Заповед № СОА19-РД09-1258 от 05.09.2019 г.на кмета на Столична община
СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ ПОПАДАЩИ В ТЯХ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА
РАЙОН „БАНКЯ“
за изборите за общински съветници и кметове - 2019 г.
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ГРАНИЦИ НА СЕКЦИИТЕ
Ул. „Априлци”, „Балчик”, „Вършец”, „Д.Войников”, "Дунавско хоро","Знеполе","Радово", „Несебър”, „Пейо Яворов”,
„Поморие”, „Синеморец”, „Хисаря”, „Шейново”, „Москва”,”Ст.Стамболов”, /”Будишин”, „м-р Петър Будинов”/, от № 1
до № 57-а и от № 2 до № 134, „Варна” от № 1 до № 61-б и от № 2 до № 64-г, „Вердикалска река”, „Созопол”, „Тутракан”,
„Лом”.
Ул. „Венера”, "Невен", „Вихрен”, „Гео Милев”, „Ил. Макариополски” /Девети септември/ от № 1 до № 81 и от № 2 до №
76, , „Ерма”, "Кипарис", „Железничарска”, „Здравец, „Зора”, „Искра”, „Китна пролет”, „Кукувица” , „Лале”, „Търнов
рид”, „Роза”, „Лилия”, „Кос”, „Ропотамо”, „Руй”, „Свобода”,"Хемус" , „Теменуга – І”, „Цар Симеон” от № 1 до № 87-ж и
№ 2 до № 116, „Сакар”/Червена звезда/”, „Шипка” № 8, „Явор”, „Тинтява”, „Ком”.

Ул. „Пролет”, /Ален мак/, „Ал.Стамболийски”, от № 2 до № 34-а, „Восток”, „Царибродска”, /Г.Димитров”, „Странджа”,
„Гургулят”, „Есперанто”, „Мадара”,"Здравец", „Преслав”, /Крум Кюлявков/, „Витоша”, /М.Палаузов/, „П.Д.Петков”,
„Теменуга”-1, „Хр. Смирненски” от № 1 до № 33 и от № 2 до № 38, „Юрий Гагарин”, от № 1 до № 27 и от № 2 до № 36д, „Янтра”, /Язовирка”.

Ул. „Г.С.Раковски” , „20-ти април”, „Жан дьо Лафонтен”, „Св.Св.Кирил и Методий”, „М.Горки”, „Окол”, „Стара
планина”, „Чешма”2, „Кресна”, „Варна”, от № 47 до № 119 и от № 66 до № 144-б, ул. „Свилен Миланов”.
Ул."Ген.Стефан Славчев"
Ул. „Ал. Стамболийски” от № 1 до № 23, „Антим І”, „Беласица”, „Княз Борис І”, /Д.Благоев/, „Иван Вазов”, „Васил
Левски”, „Люлин”, „Отец Паисий”, „Панайот Волов”, „П.Евтимий”, „Разтоварищна”, „Рила”, „Лутраки”/Свилен Русев/,
„Сливница”, „Ср. Гора”,”М-р Коста Паница”, /Толбухин/, „Трапезица”, „Хр. Ботев”, „Цар Калоян”, „Царевец”/19-та/,
„Шипка”, „Вискяр”, „Гергина”, „Вл. Марков”, „Изворна”, „Б.Петков”, „Перущица”, „Бр. Миладинови”, „Персенк”,
„Тенев баир”, „Карел Шкорпил”,ул."Калиманци"
Ул.”Ал. Стамболийски” от № 25 до № 63 и от № 36 до № 94-б, „Искър”, „Листопад”/Пирин/, „Пирот”, „Родина”, „Сочи”,
„Хр. Смирненски”от № 19 до № 79 и от № 24 до № 92, „Ю.Гагарин” от № 25 до № 49 и от № 36-г до № 74, „Ягода”,
„Ивайло”, „З.Стоянов”, „Г.Бенковски”, „Еледжик”, „Кръстьо Миятев”
Ул.”Авлига”, „Ангел Каралийчев”, „Летоструй”, /Ант. Иванов/, „Баба Тонка”, „Бели брег”, „Боримечката”, „Морава”,
/Дзерджински/, „Кипарис”/Димитровград/, „Еделвайс”, „Елин Пелин”, „Блян”/Катюшите/, „Космонавт”, „Лотос”,
„Луноход”, „Радост”/Малчика/, „Райна Княгиня”, „Мир”, „Иванянско шосе”, /Млада гвардия/, „Васил Петлешков”,
„Бриз”, „Елиса”, „Майска китка”, арх. „Атанас Агура”, ул. „Алое”,"Мирта","Орхидея",Кочо
Честименски","Плиска","Сердика",Слънчев бряг","Чавдарица","Никола Обретенов","Рудозем","Стефан Стамболов" от №
118 до № 216,"Петко Каравелов","Звън","Созопол","Тодор Каблешков"
Ул.”Бреза”, „Бряст”, „Върба”,”Тунджа”,”Карамфил”, „Липа”,”Малина”, „Методи Иванов”, „Орех”,”П.Никифоров,
„Плиска”, „Пожаревски път”, „Райко Даскалов”, „Ручей”, „Скакач”, „Стръмна”, „Хумата”, „Язовирски път”,
„Брацигово”/8-ма/, „Камчия”/25-та/, „Родолюбие”/27-ма/, „Варна”, от № 125 до № 227 и от № 142 до № 230, „Требего”,
„Реката”, м. „Стопански двор”, „Ахелой”,"Янтра"
Ул.”Ал. Стамболийски” от № 69 до № 115 и от № 100 до № 140, „Бук”, „Габър”, „Зорница”, „Китката”, „Н.Й.Вапцаров”,
„Топлика”, „Г.Делчев”, „Ц.Церковски”, „7-ма”, „Ал. Константинов”, „Дрен”, „Пере Тошев”, „Хр. Ясенов”, „Чаушица”,
„Любен Каравелов”, м. „Селище”, „Иглика”, „Й.Йовков”, „Д.Груев”, „Излет”, „Асен Разцветников”,
„П.Славейков”/Д.Хаджидимов/, „Димчо Дебелянов”, „6-та”, „3-та”,"Ивонини ливади"
Ул.”Арбанаси” /възход/, „Детелина”, „Кокиче”, Мальовица”/Комсомолска/, „Копривщица”, „Кракра”, „Нарцис”,
„Огражден”, „Приморска”, „Хан Крум”, „Цар Симеон” от № 89 до №175 и от № 92 до № 226, „Роден кът”/14-та/,
„Мусала” /15-та/, „Струма”, „18-та”, „Хан Кардам”, „Ела”,”13-та”, „16-та”, „Бизовица”, „Горско цвете”, „Градомански
път”,"Акад.Любомир Чакалов"
Ул. „Св.Св.Кирил и Методий”/Леонид Алексеевич/, „Кокиче”, ”Хемус”, „Търново”, „Хърсово”,”Плана”, „Еделвайс”,
„Родопи”, „Дунав”, „Тимок”, „Щастие”, „Богданов дол”, „Силистра”, „Какач”, „Вит”, „Струма”, „Пирин”, „Чайка”,
/Малчика”, „Осогово”, „Ильо Войвода”, „Ел тепе”, „Вардар”, „Орлово гнездо”, „Люти брод”, „Черни връх”,
„Родопчанка”, „инж. Л.Крайков”,"Стрелиция"
Махалите: „Щетеница”, „Плоча”, „Аврамица”, „Радова махала”, „Витковица”, „Попов дол”, „Джергов връх”, „Зора”,
„Панорама”, „Поп Иван”, ул. „Балканска”,"ул.„Щетеница”,ул. „Аврамица”,ул."Манастирски път",ул."Благоденствие"
Ул. „София”, ул. „Ал. Каралийчев”, „Момина сълза”, „Хъшове”, „Перуника”, „Горски път”, „Спътник”, „Хан Аспарух”,
„Милениум”, „Лилиум”, „Секвоя”, „Мадарски конник”, „Шуманица”, „Връх Богдан”, „Некрасов”, „Мусала І”."Жул
Леви",ул."Богдан",ул."Жълтуга"
Ул. „Булаир”, „Добруджа” , „Емине”, „Латинка”, „Люляк”, „Марица”, „Оборище”, „Републиканска”, „Синчец”,
„Славейче”, "Тракия”, ”Ясен„ "Бор”, „Цар Освободител” от № 1 до № 25 и от № 2 до № 114, "Росица", "Ела", "Вежен".
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общ брой избиратели
РАНГЕЛ МАРКОВ

КМЕТ НА РАЙОН "БАНКЯ"
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