Приложение № 7-ПВР/НР
ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, предложени за членове на РИК
(по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК)

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

ЕГН …………….….., лична карта № …..……...…, изд. от ………………… на ……………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.
Съгласен/на съм да бъда предложен/на и назначен/на за член на РИК в
район ………. - ……………………………………… при произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016
г.
2. имам право да гласувам в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката;
3. владея български език;
4. имам завършено висше образование;
5. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията, както и освобождаван/а от наказателна отговорност за умишлено
престъпление;
6. не съм в несъвместимост съгласно чл. 66 от ИК, а именно:
а) не съм кандидат, съпруг/а на кандидат и не се намирам във фактическо
съжителство с кандидат за президент и вицепрезидент на републиката;
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 РИК в район ….... –
……………………………..
7. известно ми е, че като член на РИК не мога да бъда кандидат, наблюдател,
застъпник, представител на партия/коалиция/инициативен комитет, член на СИК/ПСИК,
анкетьор, 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/а съм личните ми данни да бъдат обработени във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален
референдум на 6 ноември 2016 г.

…………………. г.

ПОДПИС: …..........................

Декларацията се подава от лицата, предложени за назначаване като членове на РИК и се
прилага към предложението по чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК.

