ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ , НАСРОЧЕНИ НА 05.10.2014Г.
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ
Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може
да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението
се подава не по -късно от 14 дни преди изборният ден / 20.09.2014г./ до кмета на
съответната община, кметство или кметския наместник по настоящ адрес.
След вписване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес, не може да
му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Удостоверение за гласуване на друго място се издава на кандидати за народни
представители за Народно събрание, членове на Централната избирателна комисия,
на районните избирателни комисии и наблюдателите. Заявлението се подава не по
- късно от 14 дни преди изборният ден / 20.09.2014г./ до кмета на съответната
община, кметство или кметския наместник по постоянен адрес на избирателя.
Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи
извън страната и на лица, вписани в избирателния списък по настоящ адрес.

Заявленията могат да се подават от 25.08.2014г. след обявяване на избирателните
списъци.

Приложение № 14-НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …....................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………..
постоянен адрес: гр./с. .................................., община ....................., район .................,
област ........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап...,
настоящ адрес: гр./с. .................................., община ....................., район ................., област
........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес
при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на
………………. г
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на
………………. г.
…………………….. г.

Подпис:

***************************************************************************

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1
от ИК по настоящия адрес на избирателя.Със същото съдържание избирателите могат да подадат
електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.
Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската
администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените искания на ГД
„ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в
избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.
След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се
издава удостоверение за гласуване на друго място.

Приложение № 19-НС

вх. № …......................../ .......................... г.

(попълва се от длъжностното лице в общината, района или кметството/кметския наместник)

Име и подпис на длъжностното лице:
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………….………………......................................
ОБЛАСТ …….…………………..…………..............
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
(по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ..........…......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на
ЗБЛД, постоянен адрес: ….................................................……………………………………
Моля да ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в изборите
за народни представители за Народно събрание на ………………. г.
Заявявам, че съм служебно зает/а в произвеждането на изборите в качеството си
на ………………………………………………………………………………………………..
(кандидат за народен представител за Народно събрание, член на ЦИК, член на РИК, наблюдател)

Декларирам, че ще гласувам само веднъж.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на
………………. г.
……………………… г.

Подпис:

***************************************************************************
Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 от
Изборния кодекс в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
Получилите удостоверения лица – кандидати за народни представители за Народно събрание,
членове на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите се
заличават от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес.
Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната,
и на лица, вписани в избирателния списък по настоящия им адрес.
Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация
по постоянен адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателен списък по
настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия му адрес за
издаденото удостоверение за гласуване на друго място. Общинската администрация по настоящия
адрес на избирателя го заличава от избирателния списък чрез зачертаване, като в графа „Забележки“
се вписва „издадено удостоверение за гласуване на друго място“ (издадено УГДМ).

