ОТНОСНО: РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

РИК Бургас указва на регистрираните за участие партии и коалиции от партии, че до 11
май 2013 г., 18,00 часа могат да представят в РИК предложения за регистриране на застъпници
по образец (Приложение № 40 от изборните книжа). Към предложението задължително се
представя

списък

на

застъпниците

по

образец

в

2

екземпляра

на

хартиен

носител

И

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ!
РИК-БУРГАС НЯМА ДА ПРИЕМА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ,
АКО НЕ СА ПРИДРУЖЕНИ ОТ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ СЪС СПИСЪК НА ЗАСТЪПНИЦИТЕ.
Предложението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията или
коалицията от партии. Когато партията или коалицията от партии се представлява съвместно от
няколко лица,предложението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът на партиите и коалициите от партии могат да бъдат подписани и
от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията от партии. В
този случай при подаване на предложението се представя и заверено копие от пълномощното.

ВСЯКА РЕГИСТРИРАНА КАНДИДАТСКА ЛИСТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ
ЕДИН ЗАСТЪПНИК В ЕДНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ В ИЗБОРНИЯ ДЕН, ТОЕСТ ОБЩИЯТ БРОЙ
НА ЗАСТЪПНИЦИТЕ НА ВСЯКА КАНДИДАТСКА ЛИСТА НА ПАРТИЯ И КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ
НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 684 ЛИЦА (КОЛКОТО Е БРОЯ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В
МИР 02-БУРГАСКИ).
Заместващият застъпник замества регистриран застъпник, който не се яви в изборния ден
или когато има предложение за заместване, направено от партия, коалиция от партии или
инициативен комитет преди изборния ден или в изборния ден. С регистрацията на заместващият
застъпник се обезсилва регистрацията на заместеният.
Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия,
коалиция от партии или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на
избирателните секции в мир 02-Бургаски (тоест 228 лица). Всяка партия, коалиция от партии или
инициативен комитет може да подаде едно или повече предложения за регистрация на заместващи
застъпници до достигане на една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен
район.
Предложението за регистрация на заместващ(и) застъпник/ци може да се представя в РИК
преди или в изборния ден.
Партиите и коалициите от партии представят в РИК предложения за регистриране на заместващите
застъпници по образец (Приложение № 41 от изборните книжа).

Към предложението

задължително се представя списък на заместващи застъпници по образец в 2 екземпляра на
хартиен носител и задължително и на електронен носител.
На 12 май 2013 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи
застъпници.
За допълнителна информация: Решение № 2203- НС/23.03.2013 г. на ЦИК.

