Приложение № 1
Избирателна секция №
Избирателен район ……………………... № …..................
община …………………….….……............................., район ………………..………......,
населено място ……………………., кметство ……………….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ І
за избиране на членове на Eвропейския парламент от Република България
на 7 юни 2009 г.
(по чл. 29, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България)

№

Име

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на Забележки
избирателя

(попълва СИК)

Кмет:
Секретар:
Избирателният списък се съставя от органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ по азбучен ред и
включва:
- лицата с постоянен адрес на територията на секцията;
- лицата, поискали вписване по настоящ адрес (н.а.) на територията на секцията по чл.
40, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ. За тези лица в графата “Забележки” се вписва текст “н.а”;
- лицата по чл. 31, ал. 6 във връзка с §1, т. 1 от ДР на ЗИЧЕПРБ след представяне на
документ за самоличност и подписана декларация по образец, че са живели
постоянно най-малко 60 дни през последните три месеца в Република България или
друга държава-членка на Европейския съюз и не са гласували в същите избори за
Европейски парламент през 2009г.
- След последното име се поставя черта от общинската администрация.
В списъка преди чертата, графите ЕГН и документ за самоличност се попълват от
секционната избирателна комисия.
В списъка, след чертата, секционната избирателна комисия вписва:
- лицата, които са пропуснати в избирателния списък и не са били заличавани от него,
но имат постоянен адрес на територията на секцията;
- лицата по чл. 31, ал. 6 във връзка с §1, т. 1 от ДР на ЗИЧЕПРБ след представяне на
документ за самоличност и подписана декларация по образец, че са живели
постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга
държава-членка на Европейския съюз и не са гласували в същите избори за
Европейския парламент през 2009г.
- лицата по чл. 38 от ЗИЧЕПРБ след представяне на документ за самоличност и
подписана декларация по образец, че са живели постоянно най-малко през
последните три месеца в държава-членка на ЕС и не са гласували в същите избори за
Европейския парламент през 2009т.
- лицата по §9а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските
документи за самоличност, които са пропуснати в избирателния списък, но имат

отбелязана в личния (зелен) паспорт адресна регистрация на територията на
секцията по §6а от ПЗР на Закона за гражданската регистрация (Само лицата, родени
преди 31.12.1931 г., нямат изричното задължение да подменят документите си за самоличност и за
тази категория са валидни зелените паспорти);

-

Лицата по чл. 91 от ЗИЧЕПРБ – членове на секционната избирателна комисия,
охрана на съответната избирателна секция, след като декларират писмено, че не са
гласували и няма да гласуват на друго място.
При дописване СИК попълва графа “Име” като се вписва последователно собственото,
бащиното и фамилното име на избирателя от документа за самоличност и графите “ЕГН” ,
“Документ за самоличност” и “Адрес”
Списъкът от имена преди чертата се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на
кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно
деление списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.
Списъкът от имена, вписани от секционната избирателна комисия след чертата, се подписва
от председателя и от секретаря на СИК.
Списъкът се отпечатва централизирано от ГД “Гражданска регистрация и административно
обслужване” на МРРБ.

Избирателна секция №

Избирателен район ……………………... № …..................
община …………………….….……............................., район ………………..………......,
населено място ……………………., кметство ……………….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ ІІ
за избиране на членове на Eвропейския парламент от Република България
на 7 юни 2009 г.
(по чл. 29, ал. 5 от Закона за избиране на членове на Eвропейския парламент от Република България)

№ Име

Гражданство

Документ за
самоличност

(попълва СИК)

Номер на
удостоверение
за пребиваване
и дата на
регистрация

Адрес на
пребиваване в РБ

(попълва СИК)

Кмет:
Секретар:

Подпис на Забележки
избирателя

Избирателният списък се съставя от органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ въз основа на
подадените по чл. 30 декларации от гражданите на държавите-членки на ЕС по азбучен ред.
Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва централизирано от ГД
“ГРАО” на МРРБ.
Копие от списъка се изпраща от органите по чл. 28, ал. 1 до МВнР в срок до 07.05.2009 г.
В графата „Име” се вписва името на избирателя по документ за самоличност. Графите
„Документ за самоличност” и “Номер на удостоверение за пребиваване и дата на
регистрация” се попълват от СИК.
След последното име се поставя черта и списъкът се подписва от кмета на общината,
съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В
градовете с районно деление списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ І
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за избиране на членове на Eвропейския парламент от Република България
на 7 юни 2009 г.
(по чл. 32, ал. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България)

Име

Адрес
Кмет:
Секретар:

Този списък се обявява от органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ не по-късно от 40 дни преди
изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.
В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Списъкът се отпечатва централизирано от ГД “ГРАО” на МРРБ.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от
кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъците
се подписват от кмета и от секретаря на района.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ ІІ
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за избиране на членове на Eвропейския парламент от Република България
на 7 юни 2009 г.
(по чл. 32, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България)

Име

Адрес

Кмет:
Секретар:
Този списък се обявява от органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ не по-късно от 25 дни преди
изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.
В графата “Име” се вписва името на избирателя по документ за самоличност.
Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва централизирано от ГД
“ГРАО” на МРРБ.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от
кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъците
се подписват от кмета и от секретаря на района.

