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З А П О В Е Д 

№ ТУ-18 

Пазарджик,02.02.2023 г. 

Във връзка с изготвяне на мое предложение за назначаване на Районна 

избирателна комисия Пазарджик (РИК) за организиране и провеждане на насрочените 

на 02 април 2023г. с Указ на Президента на Републиката избори за народни 

представители 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, в изпълнение на 

решение № 1584-НС/02.02.2023 г. на ЦИК и писмо с изх. № НС-05-1/02.02.2023 г. на 

ЦИК, 

ЗАПОВЯДВАМ: 

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

предложение до ЦИК относно състава на РИК-Пазарджик - на 05 февруари 2023 г., от 

14,00 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, а 

именно: Коалиция „ГЕРБ-СДС“, Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, Коалиция „БСП за 

БЪЛГАРИЯ“, Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ и Коалиция 

„БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“. 

 3. Участващите в консултациите представляващи политически партии и 

коалиции или упълномощените от тях лица да представят до 13,30 часа на 05 

февруари 2023 г. (неделя) 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 48-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. 

 /П/ 
ТРЕНДАФИЛ ВЕЛИЧКОВ 
Областен управител 
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