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СПИСЪК на местата  за обявяване на избирателни  списъци  по 

секции, във връзка с провеждането на Парламентарни избори  на 

04.04.2021г. 
 

 

№ на 

избир.

секция 

 

 

ВИД НА ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ 

 

 

 

АДРЕС 

1.                   Клуб на пенсионера  ул. „Развигор” №1-3 

2. Клуб на пенсионера  ул. „Развигор” №1-3 

3. Клуб на пенсионера  ул. „Развигор” №1-3 

4. Клуб на пенсионера  ул. „Развигор” №1-3 

5. Клуб на пенсионера  ул. „Развигор” №1-3 

6.  Клуб на пенсионера  ул. „Развигор” №1-3 

7. Клуб на пенсионера  ул. „Развигор” №1-3 

8. Клубно помещение ул.”Милин камък”№14 

 9. Клубно помещение ул.”Милин камък”№14 

10. Клубно помещение ул.”Милин камък”№14 

11. 19та  целодневна детска градина бул.”Хр.Смирненски” №36 

12. 19та  целодневна детска градина бул.”Хр.Смирненски” №36 

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

14. Клуб на пенсионера  ул. „Развигор” № 1-3 

15. Клуб на пенсионера  ул. „Развигор” №1-3 

16. Клубно помещение ул.”Милин камък”№14 

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

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

22. Ч-ще „Пробуда” 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 мебели и интериорни врати бул. „Черни връх” № 4 

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

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 и интериорни врати бул. „Черни връх” № 4 

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

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

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

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

39. Образоват.помощение към читалище ул.Трепетлика №12 

40. Образоват.помощение към читалище ул.Трепетлика №12 

41. Фитнес зала ул. „Златовръх” № 44 

42. Фитнес зала ул. „Златовръх” № 44 

43. Образоват.помощение към читалище ул.Трепетлика №12 

44. Образоват.помощение към читалище ул.Трепетлика №12 
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45.    Магазин за хр.стоки – „Буров и син” ООД ул. „Персенк” №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. „Персенк” №39 

51. Образоват.помощение към читалище ул.Трепетлика №12 

52. М-н за системи за видеонаблюдение ул. „Драгалевска” – пред 

бл.№8а; / до РУМ Европа/ 

53. Образоват.помощение към 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 

 

 

 

 

 

 


