СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми сънародници,
На 5 октомври 2014 г., от 06:00 до 19:00 часа местно време, ще се проведат
избори за народни представители за Народно събрание на Република България.
Избирателните секции на територията на Федерална Република Германия са
както следва:

Град /секция

Адрес

Берлин (две секции)

Посолство на Република България в Берлин
Leipziger Straße 19, 10117 Berlin

Дармщат

Офис на почетен консул
Hilpertstraße 3, 64295 Darmstadt

Дортмунд

Hoher Wall 15, 44137 Dortmund

Дрезден

Theaterruine St. Pauli e. V.
Hechtstraße 32, 01099 Dresden.

Дюселдорф

Hotel Bellevue Düsseldorf
Luisenstraße 98-100, 40215 Düsseldorf

Карлсруе

Südwerk, Bürgerzentrum Südstadt
Henriette-Obermüller Straße 10, 76137 Karlsruhe

Кьолн

Startplatz, Im Mediapark 5, 50670 Köln

Магдебург

Офис на почетен консул
Mittagstraße 1a, 39124 Magdeburg.

Манхайм

Stadthaus N1, 68161 Mannheim
Raum 52/53

Мюнхен (две секции)

Генерално консулство на Република България в Мюнхен
Walhallastraße 7, 80639 München

Нюрнберг

Gasthof zur Waldlust
Rennweg 68, 90768 Fürth

Регенсбург

BioPark Regensburg GmbH - BioPark 1
Josef-Engert-Straße 9, 93053 Regensburg

Фрайбург

Schwabentorring 2, 79098 Freiburg

Франкфурт/Майн (две
секции)

Консулство на Република България във Франкфурт
Eckenheimer Landstraße 101, 60318 Frankfurt

Офис на почетен консул
Alstertor 15, 20095 Hamburg
Офис на почетен консул
Mörikestraße 11, 70178 Stuttgart

Хамбург
Щутгарт

Право да избират народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
имат българските граждани, които отговарят на условията по чл. 243 от Изборния
кодекс, а именно:
- са навършили 18 години, към изборния ден включително;
- не съм поставени под запрещение;
- и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта
или военна карта-само за военнослужещите), както и декларация (Приложение № 23НС от изборните книжа), независимо от това, дали предварително се е регистрирал
със заявление-декларация. Бланки на декларациите ще бъдат налични в изборните
секции.
В декларацията, избирателят декларира, че отговаря на условията по чл. 243 от
Изборния кодекс и не е гласувал и няма да гласува на друго място, като за невярно
деклариране носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е
изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от
дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал
заявление за издаване на нов документ за самоличност.
В случай, че в документа за самоличност не фигурира постоянен адрес на избирателя в
Република България, адресът се вписва в избирателния списък въз основа на
подадената декларация.
Актуална и подробна информация за изборите е достъпна в отделен линк на интернетстраницата на Министерството на външните работи www.mfa.bg, както и на
Централната избирателна комисия - www.cik.bg.

Берлин, септември 2014 год.

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

