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Приложение № 1-МР 

 
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 

 

 

 

  

ОБЩИНА ....................................................... 

 

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО .................................... КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № ......... 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

за произвеждане на местен референдум на ...........2021  г. 

 

(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 23, от Изборния кодекс) 
 
          
 

№ 
Собствено, бащино, 

фамилно име 

ЕГН 
(попълва 

СИК) 

Документ за 

самоличност – вид 

и № 
(попълва СИК) 

Адрес 
Подпис на 

гласоподавателя 
Забележки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. …………………..   ………….   

2.       

3.       

… …………………..   ………….   

 

Кмет/Кметски наместник: .................................... 

Секретар на община/район: ................................. 

 

 

********************************************************************************* 
Избирателните списъци се съставят от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК на български език. Всеки 

гласоподавател се вписва в един избирателен списък. 

Списъците се съставят в една част,  поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на 

гласоподавателите и включват българските граждани, които: 

- са навършили/навършват 18 години към деня на референдума включително; 

- не са поставени под запрещение; 

- не изтърпяват наказание лишаване от свобода; 

- имат постоянен адрес на територията на общината към ...................(датата на издаване на 

решението на Общински съвет – Шумен   за определяне дата за произвеждане на местен референдум); 

- имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция  към датата на вписването им 

в списъка или 

- имат настоящ адрес в района на съответната избирателна секция и постоянен адрес в района на 

друга избирателна секция, но са поискали вписване по реда и в срока по чл. 36, ал. 1 от ИК в избирателния 

списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес. За тези лица в графа „Забележки“ се вписва текст 

„н.а.“. 

Гласоподавателите, родени до 31.12.1931 г., които не са подменили личните си документи при 

условията на §9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния списък по 

адреса, отразен в зеления им паспорт. 

Преди предаване на СИК, от избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до 

изборния ден са изгубили правото си да гласуват или са починали, както и имената на лицата, за които това 

изрично е предвидено в Изборния кодекс. Заличаването преди отпечатването им се извършва автоматизирано, 

а след отпечатването им – с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете. 

 

В избирателния списък в отделни графи се вписват:  

- пореден номер на записа, който ще бъде направен; 
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- имената на гласоподавателите по азбучен ред (подреждането започва според буквите в 

собственото им име); 

- единният граждански номер (ЕГН): при отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва в 

деня на референдума от СИК при гласуването на гласоподавателя; 

- вид и номер на документа за самоличност: при отпечатването тази графа се оставя празна и се 

попълва в деня на референдума от СИК при гласуването на гласоподавателя. В нея СИК вписва вида и номера 

на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт за гражданите, родени до 

31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ от ИК в предвидените случаи. 

- адрес на гласоподавателя – постоянен адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 от ИК – настоящ адрес; 

- обособяват се графи „Подпис на гласоподавателя” и „Забележки”.  

 

Избирателните списъци се отпечатват въз основа на националния регистър на населението от ГД 

„ГРАО“ в МРРБ. След последното име на гласоподавателя органите по чл. 23, ал. 1 от ИК поставят 

хоризонтална черта и полагат подпис и печат под чертата. 

 

До предаването на списъците на СИК вписването на гласоподавателите, които имат право да 

гласуват в местния референдум, но са пропуснати, както и на тези, за които е отпаднало основанието, въз 

основа на което са били заличени, се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по искане на гласоподавателя. 

 

В деня на местния референдум в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък се 

дописват гласоподавателите, за които това е изрично предвидено в Изборния кодекс. След последното 

дописано име списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК. 

Представените при гласуването удостоверения и декларации се прилагат към избирателния списък 

по ред, определен от ЦИК, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване. 

При дописването в допълнителната страница председателят на СИК попълва последователно 

собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя по документа за самоличност и графите 

„ЕГН”, „Документ за самоличност” и „Адрес”.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

(ЗА ОБЯВЯВАНЕ) 

за произвеждане на местен референдум на 13 .02. 2021 г. 
(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс) 

 
  

ОБЩИНА ....................................................... 

 

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО .................................... КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № ......... 

  

 

Собствено, бащино и фамилно име Адрес 

1. ……………………. …………………. 

2. ……………………. …………………. 

……………………. …………………. 

 

Кмет/Кметски наместник: .................................... 

Секретар на община/район: ................................. 

 

 

********************************************************************************* 
Предварителният избирателен списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 40 

дни преди деня на местния референдум на видно място в района на съответната избирателна секция. 

В списъка се вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя. В 

графа „Адрес“ се вписва адресът (постоянен или настоящ в случаите по чл. 36 от ИК) на гласоподавателя. 

Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“ в МРРБ. 

Поправките в списъка се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъка, публикуван на 

интернет страницата на общината. 

Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския 

наместник и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъкът се подписва от кмета и от 

секретаря на района.  

Не по-късно от 45 дни преди деня на местния референдум кметът на общината определя местата за 

обявяване на списъците и уведомява за това общинската избирателна комисия. 
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

за произвеждане на местен референдум на 13.02. 2021 г. 
(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) 

  

ОБЩИНА ....................................................... 

 

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО .................................... КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № ......... 

  

адрес на избирателната секция ................................................................................................. 

 

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

 

Кмет/Кметски наместник: .................................... 

Секретар на община/район: ................................. 

 

********************************************************************************* 
Избирателният списък се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 

40 дни преди деня на местния референдум. 

ГД „ГРАО” в МРРБ и кметът на съответната община осигуряват възможност всеки гласоподавател 

да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер, включително на безплатен 

телефонен номер. 

Поправките в списъка за публикуване се отразяват незабавно на интернет страницата на общината. 
 

 


