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Определени места за обявяване на избирателни списъци за район „Подуяне“. 

№ Секция      Мeста за обявяване на избирателните списъци 

 

1. жк „Суха река", бл. 54 – вх. В /на входа/; 

2. ул. „Людвик Заменхоф" – пицария „Фемили“, до бл.86  

3. жк „Суха река“, ул. „Емануил Васкидович” № 51 – 18
-то

 ДКЦ /вход линейки/;  

4. жк „Суха река“, бл. 49 – магазин за авточасти;  

5. жк „Суха река“, бл. 49 – магазин за авточасти;  

6. ул. „Тодорини кукли”, до бл. 22 – Баничарница;  

7. жк „Суха река“, бл. 49 – магазин за авточасти;   

8.  ул. „Тодорини кукли”, до бл. 22 – Баничарница;  

9.  ул. „Тодорини кукли”, бл. 103, вх. Б /на входа/;   

10. ул. „Тодорини кукли”, бл. 102, вх В /на входа/;   

11. ул. „Тодорини кукли”, бл. 102, вх. А /на входа/; 

12. ул. „Тодорини кукли", бл. 103, вх. А /на входа/;   

13. ул. „Тодорини кукли", бл. 103а, вх. А /на входа/  и вх. Б /на входа/; 

14. ул. „Тодорини кукли, бл.1 03, вх. В /на входа/;   

15. жк „Суха река", бл. 87, вх. Е /на входа/;  

16. бул. „Ботевградско шосе", бл. 4, вх. Б – магазин за хранителни стоки;   

17. бул. „Ботевградско шосе", бл. 4, до вх. Е – магазин за бяла техника и мебели втора 

употреба; 

18. бул. „Ботевградско шосе", бл. 4, до вх. Е – магазин за бяла техника и мебели втора 

употреба; 

19. бул. „Ботевградско шосе", бл. 4, до вх. Е – магазин за бяла техника и мебели втора 

употреба; 

20. жк „Суха река", бл. 18, между вх. А и вх. Б - център за превенция;   

21. жк „Суха река", бл. 11, вх.  Б, детска занималня;    

22. жк „Суха река", бл. 18, между вх. А и вх. Б - център за превенция;   

23. жк „Суха река", бл. 225 - магазин за дрехи втора употреба;   

24. жк „Суха река", бл. 18, между вх.А и вх.Б - център за превенция; 

25. жк „Сухата река", бл.208, вх. А /на входа/;    

26. жк „Хаджи Димитър”, бл.104, вх. В /на входа/;    

27. жк „Хаджи Димитър”, бл.104, вх. В /на входа/;   

28. жк „Хаджи Димитър”, бл.104, вх. Д /на входа/;   

29. жк „Хаджи Димитър”, бл.104, вх. Д /на входа/;  

30. ул. „Д-р Лонг” № 9 - трафопост – клуб на пенсионера и инвалида; 

31. жк „Хаджи Димитър”, бл.55а, вх. А - социален патронаж;  

32  жк „Хаджи Димитър”, бл.104, до вх. А  - магазин за резервни части за битова 

техника;  

33. жк „Хаджи Димитър”, ул. „Скайлер” № 41 - ресторант „Ха наздраве”;   

34. ул. „Никола Войновски”, бл.180;  

35. жк „Хаджи Димитър”, ул. „Скайлер” № 41 - ресторант „Ха наздраве”;   

36. жк „Хаджи Димитър”, бл.55г, вх. А; 

37. жк „Хаджи Димитър”, ул. „Макгахан” № 42 -  читалище „Иван Вазов” /до входа/;  

38. ул. „Никола Войновски“, бл.180 – фризьорски салон;  

39. жк „Хаджи Димитър”, ул. „Клисура” №  25 – пицария „Лъчони”;  

40. жк „Хаджи Димитър”, бл.69, вх.Б;  
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41. жк „Хаджи Димитър”, ул. „Клисура” № 25 – пицария „Лъчони”;  

42. жк „Хаджи Димитър”, ул. „Баба Вида“ № 29 - общински пазар;  

43. ул. „Дончо Ватах”  № 67 - склад за авточасти;  

44. ул. „Васил Кънчев” № 26 - Търговски център „Стефан Караджа; 

45. ул. „Васил Кънчев” № 26 - Търговски център „Стефан Караджа; 

46. ул. „Гинци” № 11 - Читалище  „Стефан Караджа";  

47. жк „Хаджи Димитър”, бл.142, вх.В /на входа/ и вх.Г /на входа/;  

48. ул. „Васил Кънчев” № 26 - Търговски център „Стефан Караджа”;  

49. ул. „Васил Кънчев” № 26 - Търговски център „Стефан Караджа”;  

50. ул. „Васил Кънчев” № 26 - Търговски център „Стефан Караджа”;  

51. ул. „Никола Войновски", бл. 180 – фризьорски салон;  

52. ул. „Бесарабия” № 55 и ул.“Лепенец” - автостъкла “Кобра”;  

53. ул. „Бесарабия” № 55 и ул.“Лепенец” - автостъкла “Кобра”;    

54. ул „Константин Фотинов” № 118 - 130 
– то

 СУ – витрини на ученически стол;   

55. ул „Константин Фотинов” № 118 - 130 
– то

 СУ – витрини на ученически стол; 

56. ул „Константин Фотинов” № 118 - 130 
– то

 СУ – витрини на ученически стол;  

57. ул. „Летоструй“ № 123 - кафене автогара „Изток“;   

58. ул. „Бесарабия” № 14 - кафе аперитив; 

59. ул. „Бесарабия” № 14 - кафе аперитив;  

60. бул „Ботевградско шосе” № 106 (по навигация – ул. „Поп Груйо“ № 26) – аутлет 

„Миеле";  

61. ул. „Поп Груйо“ № 37 - хотел „При консула”;   

62. жк „Левски В“, бл. 5, вх. А помещение общинска собственост;  

63. жк „Левски В“, бл. 5, вх. А помещение общинска собственост;   

64. жк „Левски В“, бл. 5, вх. А помещение общинска собственост;   

65. жк „Левски В“, бл. 5, вх. А помещение общинска собственост;   

66. жк „Левски В“, бл. 5, вх. А помещение общинска собственост;   

67. жк „Левски В“, бл. 5, вх.А помещение общинска собственост;   

68. жк „Левски Г“, бл. 9 – Център за превенция „Подуяне”;  

69. жк „Левски Г“, бл. 9 – Център за превенция „Подуяне”;  

70. жк „Левски Г“, бл. 9 – Център за превенция „Подуяне”;  

71. жк „Левски Г“, бл. 9, вх. А - читалище „Васил Левски”; 

72. жк „Левски Г“, бл. 9, вх.А - читалище „Васил Левски”   

73. жк „Левски Г“, между бл. 29 и бл. 30 - кафе-аперитив - ЕТ „Шейла";  

74. жк „Левски Г“, между бл. 29 и бл. 30 - кафе-аперитив - ЕТ „Шейла"; 

75. жк „Левски Г“, между бл. 29 и бл.3 0 - кафе-аперитив – ЕТ „Шейла";  

76. жк „Левски Г“, между бл. 29 и бл. 30 - кафе-аперитив – ЕТ „Шейла"; 

77. ул. „Дончо Ватах“ № 67 – магазин авточасти;   

78. жк „Хаджи Димитър”, ул. „Скайлер” № 41 - ресторант „Ха наздраве”;   

79. жк „Хаджи Димитър”, ул. „Скайлер” № 41 - ресторант „Ха наздраве”;   

80. ул. „Васил Кънчев” № 26 - Търговски център „Стефан Караджа”; 

81. жк „Сухата река“, бл. 208, вх. Г /на входа/;  

82. жк „Левски В“, бл. 5 вх. А - помещение общинска собственост;   

83. жк „Левски Г“, между бл. 29 и бл. 30 - кафе-аперитив – ЕТ „Шейла". 

 

 


