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Приложение № 2-МР 
 
 

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 
 
 
 
  
ОБЩИНА ....................................................... 
 

 

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

 
СПИСЪК  

за гласуване с подвижна избирателна кутия  
при произвеждане на местен референдум на ............ 2021 г.  

(по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 37, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК) 
 
 
 

№ 
Собствено, бащино, 

фамилно име 

ЕГН 
(попълва 
ПСИК) 

Документ за 
самоличност – вид 

и № 
(попълва ПСИК) 

Адрес 
Подпис на 

гласоподавателя 
Забележки 

1 2 3 4 5 6 7 
1. …………………..   ………….   
2.       
3.       
… …………………..   ………….   

 
 

 
Кмет/Кметски наместник: .................................... 
 
Секретар на община/район: ................................. 

 
 
*************************************************** ******************************  

Списъците по чл. 37 от ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия се съставят и подписват от 
органите по чл. 23, ал. 1 от ИК при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които 
не им позволяват да упражнят правото си да гласуват в секция по постоянен адрес (настоящ адрес, когато е 
подадено заявление по чл. 36, ал. 1 от ИК). 

Списъците се съставят поотделно за всяка подвижна СИК. 
В списъците се вписват гласоподавателите, подали заявление по чл. 37, ал. 1 от ИК до органите по чл. 

23, ал. 1 от ИК и са приложили копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК: 
- по постоянен адрес, не по-късно от 14 дни преди деня на референдума или 
- по настоящ адрес в същия срок, когато са направили искане за вписване в избирателния списък по 

настоящ адрес и вписването е извършено. За тези избиратели в графа „ Забележки“ се вписва „ н.а.“. 
В списъците се вписват и гласоподавателите, заявили това до 5 дни преди деня на референдума и при 

условие, че е назначена подвижна СИК. 
 

Списъкът се съставя по азбучен ред по следния начин: 
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен. 
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя съгласно личната 

карта или личния (зеления) паспорт за гражданите по § 9а от ПРЗ на ЗБЛД. 
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването ПСИК вписва ЕГН на гласоподавателя. 
Графа 4 не се попълва предварително. При гласуването ПСИК 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. 
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В графа 5 се записва постоянният адрес или настоящият адрес на гласоподавателя, подал заявление по 
чл. 36, ал. 1 от ИК. 

Графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил 
правото си да гласува. 

Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от ПСИК в деня на 
референдума. Когато гласоподавателят гласува с придружител, в тази графа се вписват името и ЕГН на 
придружителя. 

 
Имената на гласоподавателите, вписани в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, се 

заличават от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК от избирателните списъци, преди предаване на списъка на ПСИК. 
 

След подписване на списъка от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и преди предаването му на ПСИК от 
него се заличават имената на гражданите, които до деня на референдума са изгубили правото си да гласуват 
или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс. 
Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че заличеното име да се чете. 
Длъжностното лице, извършило заличаването, вписва на гърба на списъка имената и длъжността си, 
основанието за заличаване и се подписва. 
 
 


