
Районна избирателна комисия Силистра 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 10-ПВР-НРОТНОСНО 

Силистра, 17.09.2016 

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете в секционните избирателни комисии по 
общини на територията на област Силистра.  

Броят на избирателните секции на територията на общините в област Силистра е 
определен съгласно чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, както следва: : Заповед № ЗК-1449 
от 12.09.2016 г. на Кмета на община Силистра – 92 броя секции, Заповед № РД -374 от 
01.09.2016г. на Кмета на община Алфатар - 9 броя секции, със Заповед № 1625 от 
14.09.2016г. на Кмета на община Главиница - 25 броя секции, със Заповед № 724 от 
13.09.2016 г. и Заповед № 736 от 16.09.2016 г. на Кмета на община Дулово - 42 броя 
секции, със Заповед № РД 09-285 от 12.09.2016 г. на Кмета на община Кайнарджа - 13 
броя секции, със Заповед № 383 от 13.09.2016 г. на Кмета на община Ситово - 13 броя 
секции и Заповед № РД-04-1207 от 13.09.2016 г. на Кмета на община Тутракан - 27 броя 
секции. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 92, ал.4, от Изборния кодекс, Решение № 3418-
ПВР/НР от 24.08.2016 на Централна избирателна комисия и таблица и и Решение № 
3524, 16.09.2016 на ЦИК, Писмо с вх. № 0014-ПВР-НР от 17.09.2016 г. на ТЗ „ГРАО" - 
Силистра, Районна избирателна комисия - Силистра 

Р Е Ш И: 

1. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете в секционните избирателни комисии 
включително председател, заместник-председател и секретар на територията на 
Област Силистра, както следва: за секции до 500 избиратели – 7 членове, за 
секции с над 500 избиратели -9 членове. 

2. ОПРЕДЕЛЯ ОБЩ БРОЙ на членовете в секционните избирателни комисии на 
територията на община Ситово 103. 

3. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете в секционните избирателни комисии, 
включително председател, заместник-председател и секретар на територията на 
община Ситово, съобразно броя на избирателите в съответната секция както 
следва: 

203200601 с.Ситово, ул. Трети март №76, НЧ „Христо Смирненски" 9 
203200602 с.Босна, ул."Трета" №8 НЧ „Стефан Караджа“ 7 
203200603 с.Гарван, ул."Първа" №14 НЧ „Димитър Полянов“ 7 
203200604 с.Добротица, ул."Добруджа"№18/ Клуб на инвалида 7 
203200605 с.Ирник, ул."Трета" №3 Фелдшерски пункт 7 
203200606 с.Искра, ул."Образцова" №22/ ОУ „Стефан Караджа“ 9 
203200607 с.Искра, ул."Образцова" №22/ ОУ „Стефан Караджа 9 
203200608 с.Искра, ул."Звездел“ №3 НЧ „Бачо Киро“ 9 
203200609 С. Любен НЧ „Стефан Караджа“ ул. „Първа“ №3 9 
203200610 с.Нова Попина, ул."Първа" №16/Читалище 7 
203200611 с.Поляна, ул."Първа" №39/НЧ „Свобода" 7 



203200612 с.Попина, ул."Първи май"№76/НЧ „Н.Й.Вапцаров" 9 
203200613 с.Слатина, ул. "Втора" №2/Народно читалище 7 
 


