
   Приложение № 55 
 

       Решението се съставя в 2 екземпляра и 
       е неразделна част от протокола на РИК 
 
 
 
 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН ……………………… № …................ 

РЕШЕНИЕ 
за обявяване на избран народен представител 

 
 
Днес, ...................................... 2009 г., в .......... часа Районната избирателна комисия на 
основание чл. 24, ал. 1, т. 13 и 14 и чл. 103, ал. 4, 5 и ал. 6, изр. 1 от Закона за избиране 
на народни представители, въз основа на резултатите от протоколите на СИК и РИК 
 

Р Е Ш И : 
 
Обявява за избран за народен представител в едномандатен избирателен район ............... 
......................................................... № ....................................., на първи/втори тур 
 
....................................................................................................................................................... 

(собствено, бащино и фамилно име) 
 

ЕГН ..........................................................., издигнат от ……………………………………… 
......................................................................................................................................................, 

(наименование на партия/коалиция или инициативен комитет) 
 
Получил ............. действителни гласове. 
 
Насрочва втори тур за избиране на народен представител в едномандатен избирателен 
район .................................... № ........................... на ................... юли 2009 г. 
 
Допуска до участие във втори тур: 
1.................................................................................................................................................... 

(собствено, бащино и фамилно име) 
 
издигнат от 
....................................................................................................................................................... 

(наименование на партия/коалиция/инициативен комитет) 
 

2.................................................................................................................................................... 
(собствено, бащино и фамилно име) 

 
издигнат от 
...................................................................................................................................................... 

(наименование на партия/коалиция/инициативен комитет) 
 

3.................................................................................................................................................... 
(собствено, бащино и фамилно име) 

 



издигнат от 
...................................................................................................................................................... 

(наименование на партия/коалиция/инициативен комитет) 
4.................................................................................................................................................... 

(собствено, бащино и фамилно име) 
 

издигнат от 
...................................................................................................................................................... 

(наименование на партия/коалиция/инициативен комитет) 
 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетото решение: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с 
особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него. 

 
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………… 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….......………. 

 

СЕКРЕТАР:………………………………….... 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. ……………………………………………..…  12. ……………………………………………... 

2. ……………………………………………..…  13.………………….….…………………………. 

3. ……………………………………………..… 14. ……………………..………………………… 

4. ……………………………………………..… 15. ………………………..……………………… 

5. …………………………………………….…. 16. ………………………….……………………. 

6. ………………………………..….………...… 17. …………………....….………………………. 

7. …………………………………………….…. 18. …………………………………………….… 

8. …………………………………………….…. 19. …………………………………………….… 

9. …………………………………………….…. 20. …………………………………………….… 

10. …………………………………………….… 21. …………………………………………….… 

11. …………………………………………….… 22. …………………………………………….… 
 
Мажоритарен кандидат се смята за избран, ако е получил най-много гласове в едномандатния 
избирателен район. 
 
Когато двама или повече мажоритарни кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, се 
произвежда втори тур до 7 дни от датата на произвеждането на първия тур в неработен ден (12 юли 
2009 г.) 
На втория тур за избран се смята кандидатът, получил най-много гласове. При равен брой гласове, 
поради което няма избран мажоритарен кандидат, президентът на републиката по предложение на 
Централната избирателна комисия насрочва нов избор за мажоритарен кандидат. 


