СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 В
централа 02/955 - 44 – 62 ; тел. 02/855 - 61 – 61 ; факс 02/955 - 95 - 68
________________________________________________________________

ЗАПОВЕД
№ РОК19-РД09-261/10.09.2019 г.
регистрационен индекс / дата

На основание т. 25 от Календарния план за организационнотехническите задачи на Столична общинска администрация за изборите за общински
съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. с Указ № 163 от 10.07.2019 г. на президента
на Република България (обн. ДВ. бр. 56 от 16 юли 2019 г.), утвърден от кмета на Столична
община с рег. № СОА19-ИЗ10-1140/12.08.2019 г., съгласно чл. 46, ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, съобразно чл. 18 от Изборния кодекс и
Заповед № СОА19-РД09-1197/27.08.2019 г. на Кмета на Столична община

УТВЪРЖДАВАМ
списък с местата за обявяване на избирателните списъци за район „Овча купел“, както
следва:
1. В кв. „Овча купел – стара част“ - ул. „Боряна“, кв. 42, общинско помещение в трафопост
до посолството на Р. Украйна;
2. В ж.к. „Овча купел - 1“ – ул. „Димитър Попниколов“ № 7, сградата на 88 СУ;
3. В ж.к. „Овча купел - 2“ – ул. „Иван Хаджийски“ № 21, сградата на 149 СУ;
4. В кв. „Горна баня“ – ул. Лотос № 17, клубно помещение;
5. В кв. „Суходол“ – ул. „Овчо поле“ № 26, общинската административна сграда;
6. В с. „Мало Бучино“ – ул. „Никола Петков“ № 7, сградата на кметството;
Заповедта е валидна и при провеждане на втори тур на изборите за кмет на община,
район или кметство.
Кмет
на СО – район „Овча купел“:………/П/……….
/Хр. Семерджиева/

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за общински съветници
и кметове – 2019 г.
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр (за класиране в УАРОК). Заповедта не носи хартиен носител и се
насочва само чрез АИСРОК/СЕОС

