
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АЛФАТАР 

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

 

 

Настоящото решение бе обявено на 09.09.2019 в 10:05ч.   
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Р Е Ш Е Н И Е 
№005-МИ 

Алфатар, 09.09.2019 
 
 
 

Относно: Образуване на избирателните секции в изборен район  
№01-Алфатар  и формиране и утвърждаване единните им номера 
при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове 
на 27 октомври 2019 г. 
На основание чл. 87, ал. 1, т.7, чл. 8, ал.8 от Изборният кодекс във 
връзка с Решение №570-МИ/26.07.2019 г. на ЦИК,  и в съответствие 
 с издадена заповед: № РД-536 от 26.08.2019 г. на Кмета на община 
Алфатар,   Писмо Изх. № 2053 от 04.09.2019 г.,  
наш вх. № 0001/04.09.2019г. – 9 броя секции, Общинска избирателна 
комисия Алфатар  

Р Е Ш И: 

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет 
цифри, групирани във вида: АА BB CC XXX, където: 

АА е номерът на областта, както следва: 

19 - Силистра 

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния 
класификатор на административно-териториалните и 
териториалните единици (ЕКАТТЕ). 

01    - Алфатар 

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в 
общините с районно деление - София, Пловдив и Варна, а за 
останалите се записва 00 (нула-нула). 
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  00 - Силистра 

ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна - 
номерът на секцията в административния район. 

от 201 до 209  

2. Формира единни номера на 9 /девет/ броя избирателни секции 
за община Алфатар, както следва: 

От секция с номер 19 01 00 201 до секция с номер 19 01 00 209, 
включително. 

- 19 01 00 201 – гр. Алфатар,ул.”Хр. Ботев” №2 - ОУ „Христо Ботев” 
- 19 01 00 202 – гр. Алфатар, ул. „Й. Петров” №15 – 

НЧ „Й.Йовков – 1894 г.”  
- 19 01 00 203 – гр. Алфатар, ул. „Ал. Стамболийски” №25- 

НЧ „Ведрина – 1946 г.” 
- 19 01 00 204 – с. Алеково, ул. „Алеко Константинов” №47 – 

Ритуална зала на кметство Алеково 
- 19 01 00 205 – с. Бистра, ул. „Първа” №6 – Кметство 
- 19 01 00 206 – с. Васил Левски, ул. „Втора” №1 –  

Клуб на инвалида и пенсионера 
- 19 01 00 207 – с. Кутловица, ул. „Първа” №6 – 

НЧ „Развитие – 1942 г.” 
- 19 01 00 208 – с. Цар Асен, ул. „Трета” №1А – 

Клуб на инвалида и пенсионера 
- 19 01 00 209 – с. Чуковец, ул. „Първа” №3А – Кметство 

 
 

Председател:...................................... 
  /Димитър Г. Петров/ 
 
 
 

Секретар:……………………………….. 
  /Джейлян Н. Даил/ 


