
Приложение № 28 - МР 
 
ДО 
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

от партия/коалиция, за   регистрация в информационната  кампания на   местен референдум на 
...................2021г. 

 (по чл. 34, ал. 3 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) 
 

...................................................................................................................................................................., 
(пълно или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация/коалицията  

съгласно решението за образуването й) 
 
представлявана от ..........................................................................................., ЕГН ............................., 

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова) 
 
На основание чл. 34, ал.3 , от ЗПУГДВМС заявявам/е, че партия/коалиция 

……………………………………………………………….....…………………….. 
(пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация/коалицията съгласно 
решението за образуването й)  

Заявявам/е позицията на партията/коалицията по поставения въпрос на местния референдум на 
.............. 2021г.,  както следва:  

 

 
„Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от община Шумен и да се 
присъедини към съседната ни община Каспичан?“   

(В празното квадратче срещу въпроса се вписва „ДА“ – в подкрепа на поставения въпрос, или „НЕ“ – 
алтернативната позиция по въпроса) 

 
 

Представям/е следните документи: 
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт: 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на местния 
референдум на ................2021г. 

 
Подпис/и: ………………………………… 
(представляващ/и партията/коалицията или 
 упълномощено/и лице/а) 

 
Печат на партията (коалицията – ако има такъв)   

 



*************************************************** ************************* 
Заявлението за участие в информационно-разяснителната кампания на местния референдум се 

подава в ОИК не по-късно от 40 дни преди деня на местния референдум.  
Към заявлението партията/коалицията прилага изрично пълномощно за регистрация в местния 

референдум от представляващото/ите партията/коалицията лице/а, в случаите когато заявлението е 
подписано и/или се подава от упълномощено/и лице/ и други документи определени с решения на ОИК.  

Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията според актуалната й 
съдебна регистрация/решението за образуването й.  

Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от 
всички представляващи.  

Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от 
представляващия/те партията/коалицията .В пълномощното следва изрично да я изписана позицията на 
партията по поставеният въпрос на референдума.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


