
УКАЗАНИЕ 
 

 

          Задължителни изисквания и приложения към 
заявлението/предложението за  регистрация на лица като 

застъпници, заместващи застъпници и към списъка на 
представители на партия или коалиция: 

 
1. Лица за регистрация като застъпници в ОИК/СИК  могат да 

предлагат партии, коалиции или инициативни комитети, които имат 
регистрирана/и листа/и в ОИК  с кандидати за общински 

съветници и/или кметове. 
 

2. Общия брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници 

на една кандидатска листа за съответния вид избор, не може да 
надвишава броя на формираните избирателни секции на 

територията на Община Севлиево, актуален към момента на подаване 
на заявлението в ОИК- Севлиево. 

 

3. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник 
на кандидатска/и листа/и на различни партии, коалиции или 

инициативни комитети. При постъпване на няколко заявления за 
регистрация на едни и същи лица като застъпници на кандидатски 

листи за съответния вид избор на различни партии, коалиции или 
инициативни комитети, право да ги регистрират в ОИК/СИК  имат 

партиите, коалициите или инициативните комитети, които първи по 
време са ги предложили за регистриране в ОИК - Севлиево. 

 
4. Регистрираният застъпник не е обвързан с конкретна избирателна 

секция, но в изборния ден, в една секция, една кандидатска листа за 
съответния вид избор, може да бъде представлявана само от един 

застъпник, т.е. в изборното помещение не могат да присъстват 
едновременно двама и повече застъпници на една кандидатска 

листа за съответния вид избор. Различни листи за съответния вид 

избор на една съща партия или коалиция, могат да бъдат 
представлявани  общо от един застъпник в една секция. 

 
5. Представляващият или пълномощникът, внасящ заявление за 

регистрация на лица като застъпници в ОИК/СИК от името на 
представляващия партията, коалицията или инициативния комитет, 

следва да  представи в ОИК - Севлиево следните документи: 
5-1. Заявление по образец Приложение № 73-МИ от изборните 

книжа. 
5-2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да 

предлага лица за регистрация като застъпници – в случаите с 
упълномощено лице. 
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5-3. Списък по образец на лицата, предложени за регистрация 

като застъпници, съдържащ реквизитите на Таблица №1 
 (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител),  

5-4. Декларации от лицата по образец Приложение № 75-МИ от 

изборните книжа. 
 

 ! Задължително приложение към настоящото указание е Таблица 

№1, която не е произволен файл във формат Excel, а е с вградени 

филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При 
допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в 

червено, а записът им изисква потвърждение. При въвеждане на 
данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки – 

оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата 
колона. Да не се допуска скриване една под друга на клетки с 

въведени данни. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. 
При разпечатване на Таблица №1 следва да се селектират само 

въведените данни. 

 
6. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, 

вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или 
преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия, коалиция 

или инициативен комитет, че не могат да се явят.  Удостоверенията на 
заместените застъпници се анулират. Броят на предложените за 

регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от 
общия брой на формираните избирателни секции на територията на 

Община Севлиево, актуален към момента на подаване на заявлението 
в ОИК - Севлиево. 

   
7. Представляващият или пълномощникът, внасящ предложение за 

регистрация на лица като заместващи застъпници в ОИК/СИК от името 
на представляващия партията, коалицията или инициативния  комитет 

,следва да  представи в ОИК - Севлиево следните документи: 

7-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на 
Приложение № 74-МИ от изборните книжа. 

7-2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да 
предлага лица за регистрация като застъпници– в случаите с 

упълномощено лице. 
7-3. Списък по образец на лицата, предложени за регистрация 

като заместващи застъпници на вече  регистрирани застъпници, 
съдържащ реквизитите на Таблица №2  

(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител),  
7-4. Декларации от лицата по образец Приложение № 75-МИ от 

изборните книжа. 
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! Задължително приложение към настоящото указание е Таблица 

№2, която не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени 

филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При 
допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в 

червено, а записът им изисква потвърждение. При въвеждане на 
данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки – 

оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата 
колона. Да не се допуска скриване една под друга на клетки с 

въведени данни. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. 
При разпечатване на Таблица №2 следва да се селектират само 

въведените данни.  
 

8. Заявления за регистриране на лица като застъпници  на всяка  една 
отделна кандидатска листа могат да се подават на няколко пъти до 

достигане на максималния брой секции. 
 

9. Застъпници се регистрират от ОИК до 26 октомври, 2019 г. ,17:00 

часа.  
 

10. В една избирателна секция в изборния ден може да присъства 
само един представител на партия коалиция или инициативен 

комитет, регистрирали кандидатска/и листа/и. 
 

11. Общият брой на представителите на партия, коалиция или 
инициативен комитет не може да надвишава броя  на формираните 

избирателни секции на територията на Община Севлиево, актуален 
към момента на подаване на списъка в ОИК - Севлиево. 

 
12. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с 

имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното 
на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния 

ден. Списъкът се подписва от представляващия партията, 

коалицията, инициативния комитет или от изрично упълномощени от 
него лица и се предава до 26 октомври 2019 г. ,17:00 часа.  в ОИК 

- Севлиево за публикуване на нейната интернет страницата (1 брой на 
хартиен носител и 1 брой на електронен  носител). 

!Задължително приложение към настоящото указание е Списъкът, 

който не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, 

които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на 
подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а 

записът им изисква потвърждение. Да не се допуска скриване една 
под друга на клетки с въведени данни. Броят на клетките е предвиден 

за 1000 представители. При разпечатване на Списъка следва да се 
селектират само въведените данни. 
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!ОИК-СЕВЛИЕВО НЯМА ДА ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ 

НА ЗАСТЪПНИЦИ И НЯМА ДА ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА 
СИ СПИСЪКА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ ИЛИ 

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ГОРЕ ОПИСАНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ. 

 


