
 

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци  за район „Нови Искър“ за 
изборите за общински съветнци и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.  

Заповедта се издава в1 (един )  екземпляр.  

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121/ХХХI-МЦ/, п.к.1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е -mail: info@novi-iskar.bg 

 
З А П О В Е Д 

№ РНИ19-РД09-268/03.9.2019 г. 
 

На основание т. 25 от Календарния план за организационни-техническите задачи на 
Столична общинска адмнистрация за изборите за общински съветници и за кметове, 
насрочени за 27.10.2019 г. с Указ № 163 от 10 юли 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-ИЗ10-2/30.07.2019 г.,съгласно чл. 46, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, съобразно чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс и в 
изпълнение на заповед № СОА19-РД09-1197/27.08.2019 г. на кмета на Столична община 

 

                                                     О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

Места за обявяване на избирателните списъци в Район  „Нови Искър”, както следва: 

Секция Населено 

място 

Място за обявяване на  избирателните списъци 

1 2 3 

224621001 с. Доброславци Магазин  за хранителни стоки, пл.  „Мегдана” 

224621002 с. Доброславци Магазин  за хранителни стоки, пл.  „Мегдана” 

224621004 с. Житен Сградата на кметството, ул. „Житница” № 24 

224621005 с. Балша Кафето  /центъра на с. Балша/ 

224621006 с. Мировяне Сградата на читалище „ Христо Ботев”,  пл.  „Васил Левски"  

224621007 с. Мировяне Сградата на читалище „ Христо Ботев”,  пл.  „Васил Левски" 

224621008 гр.Нови Искър, 

кв. Славовци 

Библиотеката пл. „24-ти май“ 

224621009 гр.Нови Искър, 

кв. Кумарица 

Общинска сграда, гр. Нови Искър, кв. Кумарица,  пл. „Свети 

дух“ 

224621010 гр.Нови Искър, 
кв. Кумарица 

Общинска сграда, гр. Нови Искър, кв. Кумарица,  пл. „Свети 
дух“ 

224621011 гр.Нови Искър, 
кв. Кумарица 

Общинска сграда, гр. Нови Искър, кв. Кумарица,  пл. „Свети 
дух“ 

224621012 гр.Нови Искър, 
кв. Кумарица 

Общинска сграда, гр. Нови Искър, кв. Кумарица,  пл. „Свети 
дух“ 

224621013 гр.Нови Искър, 

кв. Кумарица 

Общинска сграда, гр. Нови Искър, кв. Кумарица,  пл. „Свети 

дух“ 

224621014 

 

гр.Нови Искър, 

кв. Курило 

Пощата, кв. Курило, ул. „Искърско дефиле”  № 162 

224621015 гр.Нови Искър, 
кв. Курило 

Пощата, кв. Курило, ул. „Искърско дефиле”  № 162 

224621016 гр.Нови Искър, 
кв. Курило 

Пощата, кв. Курило, ул. „Искърско дефиле”  № 162 
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224621017 гр.Нови Искър, 
кв. Курило 

Пощата, кв. Курило, ул. „Искърско дефиле”  № 162 

224621018 гр.Нови Искър, 

кв. Курило 

Пощата, кв. Курило, ул. „Искърско дефиле”  № 162 

224621019 гр.Нови Искър, 

кв. Курило 

Пощата, кв. Курило, ул. „Искърско дефиле”  № 162 

224621020 гр.Нови Искър, 
кв. Курило 

Пощата, кв. Курило, ул. „Искърско дефиле”  № 162 

224621021 гр.Нови Искър, 
кв. Изгрев 

Магазин хранителни стоки, кв. Изгрев   ул. „Христо Ботев”   

224621022 гр.Нови Искър, 
кв. Гниляне 

Здравна служба, кв. Гниляне   ул. „Христо Ботев”  № 29 Д 

224621023 гр.Нови Искър, 
кв. Гниляне 

Здравна служба, кв. Гниляне   ул. „Христо Ботев”  № 29 Д 

224621024 с. Кътина Помещение на ГПК „Искра“/ресторанта/-с. Кътина, площада 

224621025 с. Кубратово Сградата на кметството  - Площада № 1 

224621026 с. Световрачане Сградата на кметството -  ул. „Софийска” № 36 

224621027 с. Световрачане Сградата на кметството  - ул. „Софийска” № 36 

224621028 с. Световрачане Сградата на кметството  - ул. „Софийска”  № 36 

224621029 с. Войняговци Сградата на кметството - ул. „Спортист”   № 14 

224621030 с. Подгумер Сградата на кметството - ул. „Св.Димитър“ № 2  

224621031 с. Локорско Сградата на кметството- бул . „ Димитър Тошков”  № 23 

224621032 с. Чепинци Сградата на кметството - пл. „Овчаров” № 1 

224621033 с. Чепинци Сградата на кметството - пл. „Овчаров” № 1 

224621034 с. Чепинци Сградата на кметството - пл. „Овчаров” № 1 

224621035 с. Чепинци Сградата на кметството - пл. „Овчаров” № 1  

224621036 с. Негован Сградата на кметството -ул. „Васил Левски”  № 35 

224621037 с. Негован Сградата на кметството -ул. „Васил Левски”  № 35 

 

Определените места за обявяване на избирателните списъци важат и за втори тур за кмет, в 
случай, че се провежда такъв. 

Чрез АИСРНИ, заповедта да се насочи към кметовете на населените места - за сведение и 

изпълнение. 
Копие от заповедта да се изпрати на  СО, ОИК-София град и 02 РУ- СДВР. 

 
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 
 

 

КМЕТ НА РАЙОН  „НОВИ ИСКЪР”:………./П/………… 

        ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА 

Съгл. Заповед № РНИ19-РД09-171/30.05.2019 г. 
 

 


