СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ”
гр. София, п. код 1113, ул. „Атанас Далчев” № 12,
тел. 02 / 970 10 32, факс 02 / 871 01 59;
e-mail: info@so-izgrev.bg

ЗАПОВЕД
№ РИВ19-РД09-166 / 10.09.2019 год.

ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни
списъци на територията на СО – район „Изгрев“ при провеждането на Избори за общински
съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 год.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, в изпълнение на Заповед №
СОА19 – РД09 – 1197 / 27.08.2019 год. на Кмета на Столична община (вх. № в СО – район
„Изгрев“ РИВ19 – ИЗ10 – 6 / 27.08.2019 год.), т. 27 от Хронограмата на Централната
избирателна комисия, приета с Решение № 560 – МИ от 22 юли 2019 год. на ЦИК, т. 25 от
Календарния план за организационно – техническите задачи на Столична общинска
администрация за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019
год. с Указ № 163 от 10 юли 2019 год. на президента на Република България (обн. ДВ., бр.
56 от 16 юли 2019 год.), утвърден от кмета на Столична община с рег. № СОА19 – ИЗ10 –
8 / 19.08.2019 год. и във връзка с Доклад Вх. № РИВ19 – ВК66 – 889 / 09.09.2019 год. на
Весела Димитрова – Началник отдел „РКТД“

Н А Р Е Ж Д А М:
Предварителните избирателни списъци (част I и част II) за изборите за общински
съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 год. да бъдат обявени на местата,
посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящата Заповед. Местата за
обявяване на избирателните списъци важат и при провеждане на втори тур на изборите за
кмет на община / кмет на район (в случай, че се провежда такъв).
Заповедта да се изпрати в Столична община (без хартиен носител – само чрез
СЕОС) – за сведение и за представяне на Общинската избирателна комисия – София, и в
Първо районно управление „Полиция” на СДВР (на хартиен носител – по куриер) – за
сведение, както и да се доведе до знанието на длъжностните лица от СО – район „Изгрев”,
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които ще обявяват избирателните списъци (без хартиен носител – само чрез АИССОИ) – за
изпълнение.
Контрола по изпълнението на Заповедта, възлагам на Станислава Колева – Падарева
– Секретар на СО – район „Изгрев”.
Неразделна част от настоящата заповед е Списък с адресите и местата за обявяване
на избирателните списъци на територията на СО – район „Изгрев”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПИСЪК С АДРЕСИТЕ И МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ
СПИСЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН
"ИЗГРЕВ"

СЕКЦИИ

АДРЕСИ НА МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

№001, 002,
003 и 004

ул. "Елемаг" №30, свободно помещение

№005 и 013

ж.к. "Дианабад", ул. "Св. Пимен Зографски" №5, ДГ №49
"Радост"

№006, 007 и
011

ул. "Никола Габровски" №55 - читалище "Добри Чинтулов"

№008 и 012

бул. "Драган Цанков" №59, свободно помещение

№009 и 010

ж.к. "Дианабад", ул. "Владимир Трендафилов" №5, ДГ №34
"Брезичка"

№014, 015,
016, 017, 018 и
019

ул. "Никола Габровски" №22, 11 ОУ "Свети Пимен
Зографски"

№020, 021,
022 и 023

Общинска сграда на ул. "Антон П. Чехов" №16А - отдел
"Общински приходи - Изгрев"

№024 и №025

ул. "Тарас Шевченко" №5А - свободно помещение

№026 и 027

ул. "Латинка" №11, 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"

№028
№029, 030,
031, 032, 033 и
034

бул. "Цариградско шосе" №16, бл. 11 - офис "Явлена" недвижими имоти
ул. "Райко Алексиев" №48, СПГЕ "Джон Атанасов"

