
Заповед за образуване и утвърждаване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за 

общински съветници и кметове – 2019 г. 

Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№ СОА19-РД09-1425/16.10.2019 г. 
(регистрационен индекс, дата) 

гр. София 
 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; чл. 8, ал. 1 и ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от Изборния кодекс (ИК),  Решение № 

935-МИ от 02.09.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) относно реда за образуване на 

секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г., във връзка с 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.), в 

съответствие с Решение № 570-МИ/26.07.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) относно 

единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 г., Решение № 571-МИ/26.07.2019 г. на ЦИК определянето и 

обявяването на номерата на изборните райони в общината, съобразно Решение № 19-МИ от 07.09.2019. 

на Общинска избирателна комисия София-град (ОИК), в изпълнение на Решение № 789-МИ от 

12.10.2019 г. на ОИК, съобразявайки писмо рег. № МИ-07-12/09.10.2019 г. на ЦИК и писмо рег. № 

СОА19-ИЗ10-110/2/11.10.2019 г. на СО до ЦИК, регистрирано в ЦИК с вх. рег. № МИ-15-

781/3/11.10.2019 г.  във връзка с Решение № 762/09.10.2019 г. на ОИК София-град 
 

I. ИЗМЕНЯМ: 
 

1. Заповед № СОА19-РД09-1418/12.10.2019 г. на кмета на Столична община в частта по т. 1, А), 

като вместо:  
 

А) За административна област  22-ти изборен район: 

 

Да се чете: 

 

А) За административна област  22-ти изборен район: 

 

№ 

 на 

район 

административен 

район 

№ на 

избирателна 

секция 

 

адрес на избирателна секция 

11 КРАСНА ПОЛЯНА 224611068 гр. София, бул. „Освобождение“ № 25, районна 

администрация „Красна поляна“ 

04 ОБОРИЩЕ 224604060 Гр. София, бул. „Кн. Дондуков“ № 60, I-ва Езикова 

гимназия, каб. № 1,  районна администрация 

„Оборище“ 

№ 

 на 

район 

административен 

район 

№ на 

избирателна 

секция 

 

адрес на избирателна секция 

11 КРАСНА ПОЛЯНА 224611072 гр. София, бул. „Освобождение“ № 25, районна 

администрация „Красна поляна“ 

04 ОБОРИЩЕ 224604061 Гр. София, бул. „Кн. Дондуков“ № 60, I-ва Езикова 

гимназия, каб. № 1,  районна администрация 

„Оборище“ 

  

             СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
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В останалата си част Заповед № СОА19-РД09-1418/12.10.2019 г. на кмета на Столична община 

остава непроменена. 

 

Настоящата заповед да се обяви публично, като се постави на  таблото за обяви и съобщения на 

партера в сградата на администрацията на Столична община на ул. „Московска“ № 33, както и да бъде 

публикувана на интернет страницата на общината www.sofia.bg в секция “Избори за общински 

съветници и кметове 2019“ - https://www.sofia.bg/election и на интернет страниците на районните 

администрации, в които има образувани ПСИК. 
 

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред областния управител на област 

София в 3-дневен срок от обявяването й, съгласно чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.  
  
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директорите на дирекции „Административно 

обслужване“ и „Информационно обслужване и технологии” при Столична община – за изпълнение; 

заместник-кмета на направление „Финанси и стопанска дейност” и секретаря  на Столична община – за 

сведение. 

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на кметовете на райони на 

територията на Столична община – за изпълнение и контрол; на директора на СДВР – за изпълнение, 

на областния управител на област София - за сведение. 

С придружително писмо на хартиен носител, копие от заповедта да се изпрати на председателя на 

ОИК София-град. 

 

                                              КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:.............../П/................. 

                                                                                                               /ИРИНА САВИНА/ 

съгл. Заповед № СОА19-РД15-10796/18.09.2019 г. 

 
  

http://www.sofia.bg/
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