Приложение № 28

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА
ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(по чл. 54, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България)

коалиция от партии ...................................................................................................................,
(точно наименование на коалицията)

представлявана от..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
за регистрация на национална кандидатска листа за участие в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България
Предлагаме Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския
парламент от Република България да регистрира за участие в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г., издигнатата от
............................................................................................................................................................
(коалиция от партии)

национална кандидатска листа
1. ......................................................................................................... ЕГН.....................................,
постоянен адрес ...............................................................................................................................
2. ..........................................................................................................ЕГН ....................................,
постоянен адрес ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
17. .........................................................................................................ЕГН ...................................,
постоянен адрес ..............................................................................................................................
Прилагаме необходимите документи по чл. 54, ал. 1 от Закона за избиране на членове на
Европейския парламент от Република България, както следва:
...........................................................................................................................................................
Представляващ/и коалицията:
подпис:
(печат на коалицията, ако има такъв)

......................... 2009 г.
гр. ................................

За кандидатите, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз се посочват имената, номерът на
личната карта или паспорта, номерът на удостоверението за пребиваване, адресът на пребиваване и датата на
регистрация, посочена в него.
Към предложението коалицията от партии прилага:

1. Заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги коалиция.
2. Декларация по образец от кандидатите, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са
живели постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава-членка
на Европейския съюз.
3. Кандидатът, гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин,
декларира в писмена декларация:
а) гражданството и адреса на пребиваване в Република България;
б) че не се кандидатира в същите избори за Европейския парламент в друга държава-членка на Европейския
съюз;
в) избирателния район в държавата-членка, на която е гражданин, в чийто избирателен списък последно е
било вписано името му;
г) номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;
д) данните от личната карта или паспорта;
4. кандидатът по т. 3 представя удостоверение от компетентните органи на държавата-членка, на която е
гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува
такова лишаване от права.
Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на членовете на Европейския
парламент от Република България – 17.
Документите, които са издадени на чужд език, се представят заедно с легализиран превод на български език.

