
 

Заповедта е в 2 екз- 1 за класиране, 1- за  г-н Хр. Русев.  
 

 
 

  

 

ЗАПОВЕД 

 

№ РД–09–129/09.09.2019 г. 

 
Относно: определяне на места за обявяване на избирателните списъци; 

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал. 1 от 

Избирателния кодекс и т. 25 от Календарния план за организационно- техническите задачи 

на Столична общинска администрация, утвърден от Кмета на Столична община, за изборите 

за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г. с Указ № 163/10.07.2019 на 

Президента на Република България (обн. ДВ., бр. 56 от 16.07.2019г.), 
 

I .  О П Р Е Д Е Л Я М :  
 

Местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за общински съветници и 

кметове, насрочени за 27.10.2019г., касаещи жителите на СО- Район „Лозенец“, съгласно 

утвърдения списък, неразделна част от настоящата заповед (Приложение № 1); 
 

II. Настоящата заповедта е в сила и за произвеждането на евентуалния II тур на изборите.  
 

III. Заповедта да се сведе до знанието на г-н Хр. Русев, зам. кмет на Района и г-н В. Георев- 

вр. и. д. Секретар на Района. Преписи да се изпратят на Кмета на Столична община, ОИК на 

Столична община и 04 РУ- СДВР- за сведение. 
 

IV. Контрол по изпълнение на заповедта осъществява г-н Хр. Русев, заместник- кмет на 

Район „Лозенец“. 

 

 
ЛЮБОМИР ДРЕКОВ………/П/………. 

КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              УТВЪРЖДАВАМ:…..…./П/…………  

ЛЮБОМИР ДРЕКОВ 

КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ 

 

 

№ на 

избир.

секция 

 

 

ВИД НА ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ 

 

 

 

АДРЕС 

1. Клуб на пенсионера - /бившо помещение  - 

клуб-бирария/ 

ул. „Развигор” №1-3 

2. Клуб на пенсионера - /бившо помещение  - 

клуб-бирария/ 

ул. „Развигор” №1-3 

3. Клуб на пенсионера - /бившо помещение  - 

клуб-бирария/ 

ул. „Развигор” №1-3 

4. Клуб на пенсионера - /бившо помещение  - 

клуб-бирария/ 

ул. „Развигор” №1-3 

5. Клуб на пенсионера - /бившо помещение  - 

клуб-бирария/ 

ул. „Развигор” №1-3 

6. Клуб на пенсионера - /бившо помещение  - 

клуб-бирария/ 

ул. „Развигор” №1-3 

7. Клуб на пенсионера - /бившо помещение  - 

клуб-бирария/ 

ул. „Развигор” №1-3 

8. Кафе-сладкарница ул.”Акация”№1 

 9. Кафе-сладкарница ул.”Акация”№1 

10. Библиотека към ч-ще „Г.С.Раковски” ул. „Милин камък” №10 

11. 19 ЦДГ „Света София”  бул. „Хр.Смирненски” № 36 

12. 19 ЦДГ „Света София” бул. „Хр.Смирненски” № 36 

13. М-н за осветителни тела – „ДЕККО” ООД бул. „Драган Цанков” №12-16 

14. Клуб на пенсионера - /бившо помещение  - 

клуб-бирария/ 

ул. „Развигор” № 1-3 

15. Клуб на пенсионера - /бившо помещение  - 

клуб-бирария/ 

ул. „Развигор” №1-3 

16. М-н за осветителни тела – „ДЕККО” ООД бул. „Драган Цанков” №12-16 

 17. М-н за осветителни тела – „ДЕККО” ООД бул. „Драган Цанков” №12-16 

18. Ч-ще „Пробуда” ул. „Света гора” №17 

19. Ч-ще „Пробуда” ул. „Света гора” №17 

20. Магазин за мебели „ОРТ” ул. „Света гора” №17 

21. Магазин за мебели „ОРТ” ул. „Света гора” № 17 

22. Магазин за мебели „ОРТ” ул. „Света гора” № 17 

23. Входни витрини  / откъм бул.Ч.връх/ 122 ОУ „Н.Лилиев” 

24. Входни витрини  / откъм бул.Ч.връх/ 122 ОУ „Н.Лилиев” 

25. Входни витрини / откъм бул.Ч.връх/ 122 ОУ „Н.Лилиев” 

26. Магазин за хр.продукти-билкарница ул. „Д.Хаджикоцев” № 35-37 

27. Пицария „Мис Каприз” бул.  „Арсеналски” № 81 

28. 13 ДКЦ ул. „Д.Хаджикоцев” № 20 

29. Център за социално подпомагане -„Лозенец” ул. „Д.Хаджикоцев”№ 80 

30. Център за социално подпомагане -„Лозенец” ул. „Д.Хаджикоцев”№80 

31. Център за социално подпомагане -„Лозенец” ул. „Д.Хаджикоцев”№80 

32. Център за социално подпомагане -„Лозенец” ул. „Д.Хаджикоцев”№80 

33. Входни витрини  / откъм бул.Ч.връх/ 122 ОУ „Н.Лилиев” 

   34. Магазин за мебели бул. „Черни връх” № 4 

35. Бърза закуска ул. „Люботрън” № 38 

36. Бърза закуска ул.”Люботрън”  № 38 

37.                 Магазин – дрехи втора употреба ул. „Люботрън” № 31 



38.                 Магазин – дрехи втора употреба ул. „Люботрън” № 31 

39. Енергиен оператор /ЕНЕРГОПРОЕКТ / бул. „Дж.Баучер” № 51 

40. Енергиен оператор /ЕНЕРГОПРОЕКТ / бул. „Дж.Баучер” № 51 

41. Фитнес зала ул. „Златовръх” № 44 

42. Фитнес зала ул. „Златовръх” № 44 

43. Енергиен оператор /ЕНЕРГОПРОЕКТ / бул. „Дж.Баучер” № 51 

44. Енергиен оператор /ЕНЕРГОПРОЕКТ / бул. „Дж.Баучер” № 51 

45.    Магазин за хр.стоки – „Буров и син” ООД ул. „Песенк” №39 

46.  Клубно помещение ул. „Кричим” №47 

47. Клубно помещение ул. „Кричим” №47 

48. Център за работа с деца ул. „Персенк”№22, бл.№34 

49. Център за работа с деца ул. „Персенк”№22, бл.№34 

50.    Магазин за хр.стоки – „Буров и син” ООД ул. „Песенк” №39 

51. читалище ул.Трепетлика №12 

52. М-н за системи за видеонаблюдение  ул. „Драгалевска” –пред бл.№8а 

 / до РУМ Европа/ 

53. читалище ул.Трепетлика №12 

54. Оптика Базар „Кричим”- 

ул.„Кричим”№2 

55. Кафе - сладкарница ул. „Русалийски проход” №10 

56. Химическо чистене ул.  „Кишинев” №1 

57. Гостилница за бързо хранене бул. „Черни връх” № 47 А 

58. Гостилница за бързо хранене бул. „Черни връх” № 47 А 

59. Химическо чистене ул.  „Кишинев” №1 

60. Химическо чистене ул.  „Кишинев” №1 

61. Магазин за камини бул. „Симеоновско шосе” №20 

62. Магазин за камини бул. „Симеоновско шосе” №20 

63. Магазин за камини бул. „Симеоновско шосе” №20 

64. Магазин-обзавеждане за баня бул. „Симеоновско шосе” №36 

65. Магазин-обзавеждане за баня бул. „Симеоновско шосе” №36 

66.        Магазин-обзавеждане за баня бул. „Симеоновско шосе” №36 

67. Център за социално подпомагане -„Лозенец” ул. „Д.Хаджикоцев”№80 

68. Център за социално подпомагане -„Лозенец” ул. „Д.Хаджикоцев”№80 

69. Център за социално подпомагане -„Лозенец” ул. „Д.Хаджикоцев”№80 

70. Фитнес зала ул. „Златовръх” № 44 

71. Фитнес зала ул. „Златовръх” № 44 

72. Кафе - сладкарница ул. „Русалийски проход” №10 

73. Химическо чистене ул.  „Кишинев” №1 

74. Химическо чистене ул.  „Кишинев” №1 

75. Магазин за камини бул. „Симеоновско шосе” №20 

76. Магазин за камини бул. „Симеоновско шосе” №20 

77. Магазин-обзавеждане за баня бул. „Симеоновско шосе” №36 

78. Входни витрини  / откъм бул.Ч.връх/ 122 ОУ „Н.Лилиев” 

79. Център за социално подпомагане - „Лозенец” ул. „Д.Хаджикоцев”№80 

 
 


