
Приложение № 1 

към Решение № 600-МИ  

от 09.08.2019 г. 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
(по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК) 

 

Подписаният/та ……………………..………………………………………., 
(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН ….………….…….., лична карта № …..………………..…, изд. от …………… 

на …………………… 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Съгласен/на съм да бъда предложен/на и назначен/на за член на ОИК 

в община ……………………………………… област ……………………………… 

при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. 

2. Имам право да гласувам в изборите за общински съветници и за 

кметове: 

а) навършил/а съм 18 години; 

б) не съм поставен/а под запрещение; 

в) не изтърпявам наказание лишаване от свобода;  

г) постоянният и настоящият ми адрес са на територията на Република 

България към дата 26 април 2019 г. включително – шест месеца преди датата на 

изборите. 

3. Владея български език. 

4. Имам завършено висше образование. 

5. Не съм в несъвместимост съгласно чл. 66 ИК, а именно: 

а) не съм кандидат, съпруг/а на кандидат и не се намирам във 

фактическо съжителство с кандидат за общински съветник или за кмет на 

общината/района/кметството; 

б) не съм на изборна длъжност в държавен или местен орган; 

в) не съм орган на изпълнителната власт; 

г) не съм заместник-министър, главен секретар на президента на 

републиката, Народното събрание или Министерския съвет, на министерство 

или областна администрация, не съм секретар на община, район, кметство; 

д) не съм съдия в Конституционния съд, във Върховния 

административен съд или в административен съд, прокурор или следовател; 

е) не съм заместник-областен управител или заместник-кмет; 

ж) не съм военнослужещ във въоръжените сили, служител на МВР, НРС, 

НСО, ДА „Технически операции“ или в ДА „Национална сигурност“; 

з) не съм съпруг/а или във фактическо съжителство, както и роднина по 

права линия, брат или сестра на  друго лице, предложено за член на ОИК в 

община ………………………….. 

6. Не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер, 

независимо от реабилитацията, както и освобождаван/а от наказателна 

отговорност за умишлено престъпление 

7. Известно ми е, че като член на ОИК не мога да бъда кандидат, 

наблюдател, застъпник, представител на партия/коалиция/инициативен комитет, 
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член на инициативен комитет, член на СИК/ПСИК, анкетьор, придружител или 

да участвам в друго подобно качество при произвеждане на изборите. 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. 

 

 

…………………. г.    ПОДПИС: ........................ 

 

********************************************************************* 
Декларацията се попълва и подписва от лицата, предложени за назначаване като 

членове на ОИК и се прилага към предложението по чл. 75, ал. 7, т. 1 ИК. 

 


