
 

 

О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet_krichim@abv.bg 

 
З А П О В Е Д 

 

№ РД-02-09-206 
гр. Кричим, 05.08.2022 г. 

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

местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), Указ № 213 
от 01-ви август 2022 г. (обнародван ДВ, бр. 61 от 02-ри август 2022 г.) на 
Президента на републиката за насрочване на избори за Народно събрание на 
02-ри октомври 2022 г., Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на ЦИК за 
утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в страната за 
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и във връзка с 
образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно 
събрание на 02-ри октомври 2022 г. 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

Образувам ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на ОБЩИНА 
КРИЧИМ за произвеждане на избори за Народно събрание на 02-ри 
октомври 2022 и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно 
Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. 

 
Настоящата заповед да се обяви публично на населението чрез: 

публикуване на интернет страницата на Община Кричим (www.krichim.bg) и 
поставяне на информационното табло в община Кричим. 

 
Копия от заповедта да се предоставят на ТЗ „ГРАО” – Пловдив, РИК – 

Пловдив и Областния управител на област Пловдив. 
 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Величка Бучова – 
секретар на община Кричим. 
 

 

 
АТАНАС КАЛЧЕВ /П/ заличено обстоятелство по 
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 
Кмет на община Кричим 
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