
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 001                            кметство ...........     
населено място ГР.САДОВО

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      МАРИЯ                         ГЕОРГИЕВА                   
 ПАНЕВА
                      РОСИЦА                        ЯНКОВА                      
 ХАСАНОВА

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 002                            кметство ...........     
населено място ГР.САДОВО

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         



--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      ЙОАНА                         ДИМИТРОВА                   
 ЙОРДАНОВА
                      ЙОРДАН                        СТЕФАНОВ                    
 ТРИФОНОВ
                      КАТЕРИНА                      ДИМИТРОВА                   
 ВАКЛИНОВА
                      НАДЕЖДА                       АНГЕЛОВА                    
 ТОДОРОВА

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 003                            кметство ...........     
населено място ГР.САДОВО

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      ДАРИНА                        КРЪСТЕВА                    
 ДИМИТРОВА
                      ЗДРАВКА                       РОЗИВА                      
 ПЕТКОВА
                      ЗОРКО                         МИТКОВ                      
 РАНГЕЛОВ
                      ЙОРДАН                        АНГЕЛОВ                     
 КИРИМОВ
                      МАРИЯ                         ЙОРДАНОВА                   
 АПОСТОЛОВА
                      НИКОЛ                         ПЕТРОВА                     
 ДИМИТРОВА



                      ПЕТЪР                         СТЕФАНОВ                    
 ДИМИТРОВ
                      РАНГЕЛ                        ПЕТРОВ                      
 ДИМИТРОВ

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 005                            кметство ...........     
населено място С.ЧЕШНЕГИРОВО

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      ЕЛКА                          АТАНАСОВА                   
 ТОДОРОВА
                      ЙОРДАН                        ХРИСТЕВ                     
 ТОНЧЕВ
                      КРАСИМИР                      ДИМИТРОВ                    
 ТИМЕНОВ
                      МАГДАЛЕНА                     АСЕНОВА                     
 ТИМЕНОВА

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)



         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 006                            кметство ...........     
населено място С.МИЛЕВО

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      АНГЕЛ                         ИВАНОВ                      
 ВЕЛИЧКОВ
                      ВАСИЛЕНА                      ЙОРДАНОВА                   
 КУЗМОВА
                      ИЛИАНА                        МИЛЕНОВА                    
 ДЕМИРТАШ
                      СТАНКА                        ИВАНОВА                     
 КОЛЕВА

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 007                            кметство ...........     
населено място С.ПОПОВИЦА

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      АТАНАСКА                      ИВАНОВА                     
 МИХАЙЛОВА
                      ГИНКА                         ЛЮБЕНОВА                    
 ТОТКОВА



                      ДОНЧО                         ХРИСТОВ                     
 КОЛЕВ
                      ЙОРДАН                        ДИМИТРОВ                    
 ДИМЧЕВ
                      КРАСИМИР                      ЙОРДАНОВ                    
 ДИМОВ
                      МАРИЯ                         ТИШЕВА                      
 ТАШЕВА
                      НИКОЛАЙ                       АТАНАСОВ                    
 КАРАКОЛЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ИЛИЕВ                       
 ГРИГОРОВ
                      ПЕТЪР                         СТАНИМИРОВ                  
 ТРАЙКОВ
                      РУМЯНА                        ДИМОВА                      
 ТОЛОВА
                      ТЕМЕНУГА                      ВАСИЛЕВА                    
 КАРАИВАНОВА

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 008                            кметство ...........     
населено място С.ПОПОВИЦА

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      НИКОЛИНА                      АТАНАСОВА                   
 ТОДОРОВА
                      СВЕТЛА                        БОРИСОВА                    
 АТАНАСОВА



                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 009                            кметство ...........     
населено място С.АХМАТОВО

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      ПЕТЯ                          ИВАНОВА                     
 БОГОЕВА
                      СТРАХИЛ                       ВАСИЛЕВ                     
 СИМЕОНОВ

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 010                            кметство ...........     
населено място С.СЕЛЦИ

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         



--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      КАТЯ                          ВАСИЛЕВА                    
 ХРИСТОВА

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 011                            кметство ...........     
населено място С.БОГДАНИЦА

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      БОЯН                          ДИМИТРОВ                    
 ЗЛАТЕВ
                      МАРИЯ                         ПЕТРОВА                     
 ИВАНОВА
                      НИКОЛАЙ                       ИЛИЕВ                       
 ПЕЙЧИНОВ
                      НИКОЛАЙ                       СТОЯНОВ                     
 ПУХОВ
                      ТОДОР                         АНГЕЛОВ                     
 ИВАНОВ

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)



                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 012                            кметство ...........     
населено място С.БОЛЯРЦИ

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      ВАСКА                         НИКОЛОВА                    
 ПЕТРОВА
                      ГЕОРГИ                        ВАСИЛЕВ                     
 БАКАЛОВ
                      ЗОРНИЦА                       ВЕЛИЧКОВА                   
 БАКАЛОВА
                      СТАНКА                        КОЛЕВА                      
 ГЕОРГИЕВА

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 013                            кметство ...........     
населено място С.БОЛЯРЦИ

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      СТЕФАН                        ЙОРДАНОВ                    
 ТРИФОНОВ



                      ЦВЕТКА                        ВАСИЛЕВА                    
 АТАНАСОВА

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 015                            кметство ...........     
населено място С.МОМИНСКО

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      НИКОЛИНА                      ХРИСТОВА                    
 ХРИСТЕВА

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 016                            кметство ...........     
населено място С.КОЧЕВО

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         



--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      КАТЕРИНА                      ДИМИТРОВА                   
 СТАМЕНОВА

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 017                            кметство ...........     
населено място С.КАРАДЖОВО

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      ИВА                           ВАСИЛЕВА                    
 ДАМЯНОВА
                      НИКОЛА                        ИЛИЕВ                       
 ДАНЧЕВ

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)



         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 018                            кметство ...........     
населено място С.КАТУНИЦА

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      ДИМИТЪР                       АТАНАСОВ                    
 МИТЕВ
                      ИВАНКА                        ГЕОРГИЕВА                   
 ИВАНОВА
                      СОНЯ                          БЕЛОН                       
 МАНУКЯН
                      СЪБКА                         КИРИЛОВА                    
 РАШКОВА

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 019                            кметство ...........     
населено място С.КАТУНИЦА

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      ЕЛЕНА                         НИКОЛОВА                    
 МИРЧЕВА
                      СИМОНА                        ЙОРДАНОВА                   
 ГЕОРГИЕВА



                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и 
вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ                          Община САДОВО
         секция № 020                            кметство ...........     
населено място С.КАТУНИЦА

         адрес на избирателна секция 
...................................................................

         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
                      ДИАНА                         ВАСИЛЕВА                    
 ПЕТКОВА
                      ЖИВКО                         СТЕФАНОВ                    
 ПЕТКОВ
                      ПЕТЯ                          ЯНКОВА                      
 ЯНКОВА


