СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ НАДЕЖДА”
гр. София -1220, ул. „Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-17-96, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

З А П О В Е Д
№ РНД19-РД56-269/11.09.2019 г.
На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници и
кметове, насрочени за 27.10.2019г. с Указ № 163 от 10 юли 2019г. на президента на
Република България (обн. ДВ.,бр. 56 от 16 юли 2019г.) и т. 25 от Календарния план за
организационно-техническите задачи на Столична общинска администрация за изборите за
общински съветници и кметове, утвърден от кмета на Столична община с рег. № СОА19ИЗ10-8/19.08.2019г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
Местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за общински съветници и
кметове на територията на Столична община – район „Надежда“, включително и при втори
тур за кметове, в случай, че се провежда такъв, както следва:

СЕКЦИЯ

АДРЕС

От №…

До №…

За провеждане на избори за общински съветници и кметове

254613001
254613003

254613002
254613006

254613007
254613009

254613008
254613010

254613011

254613021

254613022

254613025

254613026

254613033

254613034

254613038

254613039
254613043

254613042
254613047

254613048

254613053

254613054

254613056

гр. София, кв.„Триъгълника“ ул. „Болярска“ № 15, НЧ „Стоян Пешев“
гр. София, ж.к. „Надежда- І“ ул. Дравски бой“ №7
16-то ОУ „Райко Жинзифов“
гр. София, жк.“Надежда“, бул.“Ломско шосе“ №55
гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 71
бул. „Ломско шосе“ № 71
гр. София, ул. „Илинденски въстание“ № 36
101-во СУ „Бачо Киро“
гр. София, жк.“Надежда“, бл.330, вх.Г, ет.1, пом. №3
Клуб на пенсионера
гр. София, ул. „Ген. Н. Жеков“ №3
24-то ДКЦ
гр. София, бул. „Ломско шосе“№2
ОКИ „Надежда“
гр.София, бул.“Лом.шосе“ №72-74 (магазин за дамско облекло)
гр. София, ул. „Света Петка Търновска“ № 9
Сградата на социални грижи
гр. София, ж.к. „Толстой“ул. „Йордан
Хаджиконстантинов“, 54-то СУ „Св. Иван Рилски“
гр. София, ж.к. „Толстой“ бл. 51, НЧ „Искра - 1954“

254613057

254613057

гр. София, „Свобода“ ул. „Народни будители“
№ 2, 153- СУ „Неофит Рилски“

254613058

254613060

254613061

254613063

254613064

254613067

254613068

254613069

254613070

254613071

гр. София, ж.к. „Свобода“ до бл. 20 А,
Клуб на пенсионера
гр. София, ж.к. „Свобода“ ул. „Народни будители“ № 2
141 ОУ „Народни будители“
гр. София,ж.к. „Свобода“ул. „Народни будители“ № 2
В сграда в двора на 141 ОУ „Народни будители“
гр. София,кв. „Илиянци“
бул. „Рожен“ № 63 -пощата
гр. София,кв. „Требич“ул. „Леденика“ № 12
63-то ОУ „Хр. Ботев“

II. Заповедта да се насочи чрез АИСРНД към всички длъжностни лица за сведение
изпълнение.
III. Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на СО за предоставяне
на председателя на Общинска избирателна комисия София-град в копие на хартиен
носител.
С придружително писмо на хартиен носител, заповедта да се изпрати на 02 РУ към
СДВР.
IV. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Вяра Арнаудска – секретар на СОрайон „Надежда“.

……………/П/………………
ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ
Кмет на
Столична община - район “Надежда“

Заповедта се издава в 1/един/ екземпляр и се изпраща на СО чрез СЕОС. На 02РУ-СДВР - копие на
хартиен носител.

