
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АЛФАТАР 

Обл.Силистра, общ. Алфатар, гр. Алфатар, ул. “Йордан Петров” №6, тел. 086 811 635 

 

 
 

 

 

Определяне на секции за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването в 
изборите за общински съветници  и кметове  на 27.10.2019 г. 

  

1. Секция № 19 01 00 202 – НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” гр. Алфатар за секция за гласуване на избиратели с 
увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 г.; 

2. Секция № 19 01 00 204 – кметство с. Алеково за секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или 
със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.; 

3. Следните мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.: 

    3.1. Вергиния Николова Стоянова - Специалист „Протокол, връзки с обществеността и международно 
сътрудничество”; Живка Симеонова Банкова – секретар на Община Алфатар и Гинка Иванова Райчева – 
старши специалист „АПОН” кметство Алеково да записват заявките за гласуване на избиратели с увредено 
зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 
2019 г.; 

4. Адрес и телефони, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден: 

 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел: 086/811610 и 086/811614; 

 с. Алеково, ул. Алеко Константинов 47, тел: 086228/205 

5. Заявки от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински 
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., могат да се подават на горепосочените адреси и 
телефони всеки работен ден от 08:00 – 12:00 часа и от 13:00-17:00 часа. 

6. Заявки ще се приемат и на посочените телефони в самия изборен ден – 27 октомври 2019 г. 

 


