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З А П О В Е Д 

№ ТУ-202 

Пазарджик, 13.09. 2021 г. 

 

Във връзка с изготвяне на мое предложение за назначаване на Районна избирателна 

комисия Пазарджик (РИК) за организиране и провеждане на насрочените на 14 ноември 2021г. 

с Решение на 46-ото Народно събрание от 2 септември 2021 г. избори за президент и 

вицепрезидента на Република България в 13-ти МИР - Пазарджик, по реда и на основание на 

чл. 60 от Изборния кодекс и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

 1. Насрочвам консултации за постигане на съгласие и изготвяне на мое предложение до 

ЦИК относно състава на РИК-Пазарджик - на 16 септември 2021 г., от 11,30 часа, в Заседателна 

зала на Областна администрация Пазарджик. 

 2. Приканвам към участие в консултациите представляващите (или упълномощени от 

тях лица) парламентарно представените партии и коалиции – БСП за БЪЛГАРИЯ, ГЕРБ-СДС, 

Движение за права и свободи – ДПС, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, 

ДСБ, Зелено движение), ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД. 

 3. Участващите в консултациите представляващи политически партии и коалиции или 

упълномощените от тях лица да представят до 10,00 часа на 16 септември 2021 г. (четвъртък) 

в деловодството на Областна администрация Пазарджик своите писмени предложения по 

състава на РИК-Пазарджик и всички останали документи, посочени в Изборния кодекс и 

решенията на ЦИК относно реда и условията за провеждане на консултациите. 

 В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени 

в 46-то Народно събрание. Консултациите са публични. 

 4. Настоящата моя заповед да се постави на таблото за обявления и публикува на 

интернет страницата на Областна администрация Пазарджик по реда на чл.60, ал.1 от ИК. 

 Контрола по изпълнение на заповедта запазвам за Областен управител. 

 

 

ИВАН ВАСЕВ  /П/ 

Областен управител 

 

 

 

http://www.pz.government.bg/
mailto:secretary@pz.government.bg

