ЗАПОВЕД
№ РКС19-РД09-458
гр. София, 11.09.2019 г.
На основание чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс (ИК), чл. 46, ал. 1 т. 11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на
т. 25 от Календарния план за организационно-техническите задачи на Столичната общинска
администрация за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.
утвърден от кмета на Столична община с рег. № СОА19-ИЗ10-8/19.08.2019 г. и на заповед №
СОА19-РД09-1197/27.08.2019 г. на кмета на Столична община,

ОПРЕДЕЛЯМ:
Следните адреси за обявяване на избирателните списъци, вкл. част І и част ІІ на
избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за
27.10.2019 г. на територията на район „Красно село“ – Столична община в съответствие със
сроковете, определени в чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от ИК:
СЕКЦИЯ
224602001
224602002
224602003
224602004
224602005
224602006
224602007
224602008
224602009
224602010
224602011
224602012
224602013
224602014
224602015
224602016
224602017
224602018
224602019
224602020

№

АДРЕС

ул. „Дамян Груев“ № 44 ДГ № 85
бул. „Христо Ботев” № 19 Административна сграда
ул. „Дамян Груев” № 28-30 кафене
Дамян Груев № 44 ДГ № 85
ул. „20-ти април” № 11 Магазин за хр. стоки
бул. „Скобелев” и ул. „Люлин планина” магазин
бул. „Христо Ботев” № 19 Административна сграда
бул. "Прага" № 16 клуб
ул. „Лайош Кошут” № 51 офис
ул. „Лайош Кошут” № 51 офис
бул. "Прага" № 16 клуб
ул. „Лайош Кошут” № 51 офис
ул. „Я.Крайков” с/у № 1 бирария
ул. „Я.Крайков” № 1 магазин
ул. „Я.Крайков” № 1 магазин
бул. „Гешов“ /Урвич нова сграда
ул. „Ами Буе” № 33 офис
бул. „Гешов“ /Урвич нова сграда
бул. „Гешов“ /Урвич нова сграда
бул. „Гешов“ /Урвич нова сграда

224602021
224602022
224602023
224602024
224602025
224602026
224602027
224602028
224602029
224602030
224602031
224602032
224602033
224602034
224602035
224602036
224602037
224602038
224602039
224602040
224602041
224602042
224602043
224602044
224602045
224602046
224602047
224602048
224602049
224602050
224602051
224602052
224602053
224602054
224602055
224602056
224602057
224602058
224602059
224602060
224602061
224602062
224602063
224602064
224602065
224602066
224602067
224602068
224602069

ул. „Кюстендил“ № 28 автомивка
ул. „Кюстендил“ № 28 автомивка
ул. „Софийски герой“ № 28 стол на 51-во у-ще
ул. „Софийски герой“ № 28 стол на 51-во у-ще
ул. „Кюстендил“ № 23 магазин
ул. „Софийски герой“ № 28 стол на 51-во у-ще
ул. „Кюстендил” № 28 автомивка
бул. „Цар Борис ІІІ” № 71 Магазин за мебели
ул. „Кюстендил” № 23 магазин
бул. „Цар Борис ІІІ” № 71 Магазин за мебели
бул. „Цар Борис ІІІ” № 71 Магазин за мебели
ул. „Дойран“ № 29 нова сграда
ж.к. „Бели брези” бл. 5 център за работа с деца
ж.к. „Бели брези” бл. 5 център за работа с деца
ж.к. „Бели брези” бл. 13 клуб
ж.к. „Бели брези” бл. 13 клуб
ж.к. „Бели брези” бл. 8 център за работа с деца
ж.к. Лагера бл. 59 офис
ж.к. Лагера бл. 59 офис
ж.к. Лагера бл. 59 офис
ул. "Мъглен" клуб
ул. "Мъглен" клуб
ул. "Мъглен" клуб
ж.к. „Лагера” - ул. „Добротица Деспот” нова сграда
ж.к. „Лагера” - ул. „Добротица Деспот” нова сграда
ж.к. „Лагера” - ул. „Добротица Деспот” нова сграда
ул. „Съвет на Европа“ 12 нова сграда
ул. „Съвет на Европа“ 12 нова сграда
ул. „Съвет на Европа“ 12 нова сграда
ул. „Съвет на Европа“ 12 нова сграда
ж.к. „Славия” ледена пързалка "Славия"
ж.к. „Славия” ледена пързалка "Славия"
ж.к. „Славия” ледена пързалка "Славия"
ж.к. „Славия” ледена пързалка "Славия"
ул. „Майор Горталов“/ул. "Суворов" нова сграда
ул. „Майор Горталов“/ул. "Суворов" нова сграда
ул. „Лелинска чука“ до бл. 207 магазин СБА
ул. „Пчела” № 27 клуб
ул. „Пчела” № 27 клуб
ул. „Стефан Тошев” № 15 ХХ ДКЦ
ул. „Стефан Тошев” № 15 ХХ ДКЦ
ул. „Стефан Тошев” № 15 ХХ ДКЦ
ул. „Пирински проход” № 24 А кафе
ул. „Пирински проход” № 24 А кафе
ул. „Дебър” № 21 нова сграда
ул. „Пчела” № 3А сладкарница
ул. „Дебър” № 21 нова сграда
ж.к. „Красно село – Борово” бл. 223 шивашко ателие
ж.к. „Красно село” бл. 15 учебен център

224602070
224602071
224602072
224602073
224602074
224602075
224602076
224602077
224602078
224602079
224602080
224602081
224602082
224602083
224602084
224602085
224602086
224602087
224602088
224602089
224602090
224602091
224602092

ж.к. „Красно село” бл. 15 учебен център
ул. „Дойран“ и ул. "Х. гора" магазин
ул. „Дойран“ и ул. "Х. гора" магазин
ул. "Дойран" № 29 нова сграда
ул. „Пирински проход“ № 35 36-то у-ще, топла връзка
ул. „Пирински проход“ № 35 36-то у-ще, топла връзка
ул. „Стефан Тошев” № 15 ХХ ДКЦ
ул. „Родопски извор“ № 43 34-то у-ще
ул. „Родопски извор“ № 43 34-то у-ще
ул. „Стефан Тошев” № 15 ХХ ДКЦ
ул. „Пирински проход“ № 35 36-то у-ще, топла връзка
ул. „Природа“ № 12 нова сграда
ул. „Природа“ № 12 нова сграда
ул. „Стефан Тошев” № 15 ХХ ДКЦ
ул. „Пирински проход“ № 35 36-то у-ще, топла връзка
ул. „Лайош Кошут“ № 22 фриз. салон
ул. „ж.к. „Лагера”- ул. „Добротица Деспот” нова сграда
бул. „Цар Борис ІІІ” № 71/Нишава 2 магазин за мебели
ул. „Балканджи Йово“ № 22 25-то у-ще
ул. „Балканджи Йово“ № 22 25-то у-ще
ул. „Дойран“ № 29 нова сграда
ул. „Родопски извор“ № 43 34-то у-ще
ул. „Родопски извор“ № 43 34-то у-ще

Определените с настоящата заповед места за обявяване на избирателните списъци за
местни избори важат и при втори тур на избори за кмет, ако такъв се провежда.
Настоящата заповед да се изпрати чрез СЕОС на Столична община, на ОИК в
Столична община и на 06 РУ – чрез СДВР – за сведение.

ХРИСТО АПОСТОЛОВ………/П/………..
Кмет на район „Красно село“

