СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“
София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

ЗАПОВЕД

X
Рег. №

___________________________________________________________________
Относно: Определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за избори за
народни представители за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г.
На основание чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.3 от ИК, при съобразяване с чл.41,
ал.2 и чл.42, ал.1 от ИК, във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на президента на
Република България (обн. ДВ., бр. 5 от 19 Януари 2021 г.) за определяне на 04.04.2021 г.
за дата на провеждане на избори за народни представители за Народно събрание, т.18 от
Календарния план за ОТП рег. с № СОА21-ИЗ04-7/02.02.2021г. и Заповед № СОА21РД09-288/18.02.2021 г. на кмета на Столична община

О П Р Е Д Е Л Я М:
Местата за обявяване на избирателните списъци в СО-район „Връбница” както следва:
І.

Ж.к. „Обеля – 1”
1. Секция № 001, 002, 003, 004 и 056 – бл.119 до вх.Д в кафе-клуб;

ІІ. Кв. „Обеля”
1. Секция № 005, 006, 007 и 055 – сладкарница / фитнес клуб в НЧ „Просвета 1928”, ул.
„1-ва”, №1 /на площада/;
ІІІ. Ж.к. „Обеля – 2”
1. Секция № 008, 009, 010 и 011 – ул. „Обелски път“, № 6 в автосервиз срещу бл.277;
2. Секция № 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 и 054 – ХХХ ДКЦ;
VІ. Ж.к „Връбница – 1”
1. Секция № 024, 025, 026 и 027 – „Социален патронаж”, бл.530 вх. В;
2. Секция № 028, 029, 030, 031 и 032 – 74 СУ „Гоце Делчев”, ет.1 /входни врати/;
V. Ж.к. „Връбница – 2”
1. Секция № 033, 034, 035, 036, 037, 038 и 039 – трафопост до бл.636 – клуб на
пенсионера и инвалида;
/ДИ/

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци
за изборите за народни представители за НС – 2021 г.
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр.
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VІ. М. „Модерно предградие”
1. Секция № 040 – 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ул. „Адам Мицкевич” №10;
2. Секция № 041 – ул. „Адам Мицкевич” № 8, павилион;
3. Секция № 042, 043, 044, 046 и 047 - ж.к.”Връх Манчо”, кафе, бл.1, вх. З /магазин 3/;
4. Секция № 045 – НЧ „ Св. Св. Кирил и Методий”, бул. „Европа” №20 ;
VІІ. Кв. „Толева махала”
1. Секция № 048 – кв.”Толева махала”, бул. „Европа” №211, ресторант „Бурдуш“;
VІІІ. С. Волуяк
1. Секция № 049, 050 и 051 – ет.1 във фоайе на кметството /срещу търговските обекти/,
ул.”Зорница” №43;
ІХ. С. Мрамор
1. Секция № 052 и 053 – в пощата, сграда на кметството, пл. „Свети Иван Рилски” №1.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Десислава Иванова – секретар на
СО-район „Връбница”.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на секретаря на Столична
община и на РИК в копие на хартиен носител за сведение.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на началника на 9-РУ-СДВР
при МВР за сведение.

X
КМЕТ НА СО-РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

/ДИ/

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци
за изборите за народни представители за НС – 2021 г.
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр.
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