СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН “КРЕМИКОВЦИ”
Гр. София-1870, кв. Ботунец, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, тел. 02 994 54 91
факс 02 994 52 57, 02 994 54 91; e-mail: sokre@abv.bg

З А П О В Е Д
№ РКР19-РД09-161/04.09.2019 г.
На основание 46, ал.1 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на избори за
общински съветници и кметове, насрочени на 27.10.2019г. с Указ № 163 от 10.07.2019г., обн. ДВ, бр. 56 от
16.07.2019г./ на Президента на Република България и Заповед № СОА19-РД-09-1197/27.08.2019г. на Кмета на
Столична община,

ОПРЕДЕЛЯМ
Местата в СО - район «Кремиковци» за обявявяне на предварителните избирателни
списъци, вкл. част I и част II за изборите за общински съветници и кметове, както следва:
Изб. секции №№ 224622001, 224622002, 224622003, 224622004 и 224622005 – Кв. Враждебна
- Здравна служба – ул. 28 №3
- Читалище «Св. Св. Кирил и Методий 1926» - ул. 8 № 47
- Клуб на пенсионера –на ъгъла на ул. 25 и ул. 4
Изб. секции №№ 224622006 и 224622007 - Кв. Челопечене
- Спортна зала – ул. «Ангел Маджаров» №31
Изб. секции №№ 224622008, 224622009, 224622010, 224622011, 224622012 и 224622013
Кв. Ботунец - Физкултурен салон на 162 ОУ – ул. «Свобода» №10
Изб. секции №№ 224622014, 224622015, 224622016 и 224622017 - Кв. Кремиковци
- Витрини на кафе-аперитив на ул. «Радивоя» (до кметството)
Изб. секция № 224622018 - Кв. Сеславци
- Народно читалище «Пробуда 1908» - ул. «Стара планина» №17
Изб. секции №№ 224622019, 224622020, 224622021 и 224622022 - Гр. Бухово
- Витрини на «ДИАЛ» - на площада (обръщало на автобуси № 117 и № 90)
Изб. секция № 224622023 - С. Яна
- Младежки дом – ул. «Мургаш» № 11
Изб. секция № 224622024 - С. Желява
- Народно читалище «Мургаш-1929», ул. «Ал. Стамболийски» № 16
Изб. секции №№ 224622025 и 224622026 - С. Горни Богров
- Народно читалище «Мироско Райчев – 1927», ул. «Ал. Стамболийски» № 1
Изб. секции №№ 224622027 и 224622028 - С. Долни Богров

- Витрини на празно помещение до ТП „Български пощи“ – ул. 1 № 31.
Предварителните избирателни списъци, вкл. част I и част II за гласуване за общински съветници
и кметове да бъдат обявени на посочените места не по-късно от 40 дни преди изборния ден от
кметовете на населените места, главните специалисти и служителите на длъжност „Ст. специалист
АОН“.
Копие от заповедта да се изпрати на посочените служители за изпълнение, Столична община,
ОИК-София и 05 РУП-СДВР.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на района – И. Павлова.

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”:…………../П/………..
ИВАЙЛО ПАНЕВ

