
  Приложение № 29 - МР  
 
ДО 
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

от член на инициативен комитет  участват  н информационната кампания на местният  референдум 
(по чл. 153, ал. 4, т. 3  и чл. 3, ал. 3 от ИК, във вр. с чл.4 , ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 

42, ал. 1 от Конституцията на Република България) 
 

Подписаният(ата) ............................................................................................................,  

       (собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН ............................., № на л. к. или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ............................, 

изд. на........................ от ............................................, постоянен адрес: гр./с. ………………….…….., община 

…………………………., район ………..…………..., област ………………………, ж.к./ул. 

………………………….………………….….., № ……, бл. ……, вх. ……., ет. ……, ап. ……,  

член на инициативен комитет за участие в местния референдум на ...................2021г., създаден с решение от 

……..……………………. г.  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. отговарям на условията по чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 42, ал. 1 от Конституцията на 

Република България да гласувам в местния референдум, а именно: 
- гражданин съм на Република България; 

- имам навършени 18 години; 
- не съм поставен под запрещение; 
- не изтърпявам наказание лишаване от свобода; 

- имам постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на територията на 
кметство …………………….. село Мадара, през последните шест месеца преди насрочването 
на референдума,  

2. известно ми е, че като член на инициативен комитет в местния референдум не мога да бъда 
наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, регистриран за участие в местния 
референдум, член на избирателна комисия, анкетьор в местния референдум, придружител на лице с увредено 
зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не може само да извърши необходимите действия при 
гласуването. 

 
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс. 
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на местен 

референдум на .................... 2021 г. 

 

дата: ............................ г.      Подпис: ………………….. 

 

*************************************************** *************************** 
Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете на 

инициативния комитет се представят заедно със заявлението за регистрация в ОИК. 


