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ЗАПОВЕД 
№ ЗК-1692 

гр.Силистра  11.11.2021г. 
 

 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г.,във връзка с чл.37, чл.89, ал.2, чл.90 от 

Изборния кодекс във връзка с чл.28, ал.2-5 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.и за 

преодоляване на последиците, във връзка с т.3 от Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на 

ЦИК, относно произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14.11.2021 г. 

 

О Б Р А З У В А М: 

 Избирателна секция 2/две/ на територията на община Силистра за произвеждане на избори 

за народни представители на  14.11.2021 г., утвърждавам номера на подвижни избирателни 

секции №,195,№,196, и техният обхват, както следва: 

№ 195 – с обхват град Силистра ул.”Симеон Велики” №33/стола/ 

№ 196 – МБАЛ. гр.Силистра ул.”Петър Мутафчиев” № 80 

  

съгласно приложения списък със заявления на основание чл.37 от ИК във връзка с чл.28, ал.2-5 

от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на 

Народното събрание от 13.03.2020 г.и за преодоляване на последиците, във връзка с т.3 от 

Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, относно произвеждане на избори за президент 

и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г., което е неразделна част от 

настоящата заповед. 

 2. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Районна избирателна комисия 

Силистра. 

 3.Да се оповести публично на интернет страницата на общината и на видно място в 

сградата на общината. 

 Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Силистра.  

  

 

 

Д-р Юлиян Найденов/п/ 

Кмет на община Силистра 

 

Съгласувал: 

Ростислав Павлов/п/ 

Секретар на община Силистра 

 

Изготвил: 

Димитричка Господинова/п/ 

Началник отдел ГРАО 


