
Приложение № 1-МР 

                                                  Избирателна секция № 

          

  

Изборен район ....................... № ................................  

  

община ................................................., адм. район ........................................................................ 

населено място ............................, кметство ................................., секция № .............................. 

  

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I 

за гласуване на местен референдум в Кметство Катуница, Община Садово на 

13.10.2018г. 

 

(по чл. 25, ал. 3, чл. 396, ал. 1, чл. 406, ал. 1 и чл. 407, ал. 1 от Изборния кодекс) 

  

№ Име 
Адрес 

 

ЕГН 

(попълва се 

от СИК) 

  

Документ за 

самоличност 

(попълва се от 

СИК) 

Подпис на 

избирателя 
Забележки 

              
 

 

Кмет на община/район/кметство 

или кметски наместник: ...................................... 

 

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

 

Избирателният списък се съставя от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянен адрес на 

избирателите. Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ на МРРБ. 

Списъкът се съставя по азбучен ред и включва: 

- българските граждани с постоянен адрес на територията на секцията, които са навършили 18 

години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните шест месеца в съответното 

населено място, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода; 

„Живял най-малко през последните шест месеца преди изборния ден в съответното населено 

място“ е: български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на 

територията на Република България, и поне единия от тях е в населено място на територията на 

съответната община или кметство;  

- избирателите, поискали вписване по настоящ адрес (н.а.) на територията на секцията (чл. 36, 

ал. 1 от ИК), когато адресната им регистрация по настоящ адрес на територията на секцията е към дата 

6 месеца преди изборния ден. За тези лица в графата „Забележки“ се вписва текст „н.а“; 

Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на § 9а от преходните 

и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния 

списък по отразения в зеления им паспорт адрес (чл. 25, ал. 5 от ИК)  (Само лицата, родени преди 31.12.1931 

г., нямат изричното задължение да подменят документите си за самоличност и за тази категория са 

валидни зелените паспорти). 

Преди предаването му на СИК от избирателния списък се заличават имената на гражданите, 

които: 

1. до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали;  

2. имат настоящ адрес към дата 6 месеца преди изборния ден извън Република България; 

3. са поискали вписване по чл. 36, ал. 1 и 2 от ИК по настоящ адрес на територията на друго 

населено място; 

4. изтърпяват наказание лишаване от свобода по информация от Главна дирекция  „Изпълнение на 

наказанията” към Министерството на правосъдието; 

5. се намират в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги и са включени в избирателния списък по местонахождение на 

съответното заведение по чл. 28 от ИК. 

6. са задържани в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, не 

изтърпяват наказание лишаване от свобода и са включени в избирателния списък по чл. 29, ал. 2 

и 3 от ИК; 

7. са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия. 
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Заличаването преди отпечатването им се извършва автоматизирано, а след отпечатването им – с 

хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете. 

До предаването на списъците на СИК вписването на избирателите, които имат право да гласуват, 

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 избирателя. Избирателите, които са изтърпели 

наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в списъците след представяне на 

съответен документ в общината или района, или кметството. 

При произвеждане на втори тур на избори за кмет в избирателните списъци се вписват и 

имената на гражданите, които между двата тура са придобили избирателно право (чл. 411 от ИК).    

 

След последното име на избирателя се поставя хоризонтална черта от общинската 

администрация. 

Списъкът от имена 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 списъците се 

подписват от кмета и от секретаря на района. 

В списъка преди чертата, графите ЕГН и документ за самоличност се попълват от секционната 

избирателна комисия. 

 

В допълнителната страница (под чертата) на списъка, секционната избирателна комисия в 

изборния ден вписва: 

   - лицата, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък и не фигурират 

в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК, но имат постоянен адрес на територията на секцията 

(чл.264, ал.4 от ИК) към дата 6 месеца преди изборния ден и настоящ адрес на територията на Република 

България към дата 6 месеца преди изборния ден; 

                  - лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия 

или охрана на съответната секция се вписват при условие, че отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1 

или 2 от ИК и след представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго 

място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него (чл. 233 от ИК); 

- избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция 

различна от секцията, в чийто избирателен списък фигурира се вписва при условие, че отговаря на 

изискванията на чл. 396, ал. 1 или 2 от ИК и след като представи декларация по образец, че не е гласувал и 

няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част 

от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя 

(чл.235, ал. 1 и 3 от ИК); 

- лицата, които са включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 8, 

но са представили удостоверение по чл. 40, ал. 1, предложение първо от ИК, че основанието за 

включването им в списъка е отпаднало или не е налице и имат постоянен адрес на територията на 

секцията към дата 6 месеца преди изборния ден и настоящ адрес на територията на Република България 

към дата 6 месеца преди изборния ден. Тези лица представят и декларация по образец, че не са гласували и 

няма да гласуват на друго място, която се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него; 

- избиратели, вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други 

специализирани институции, които в изборния ден се намират извън тях се дописват при условие, че 

постоянния им адрес е на територията на секцията към дата 6 месеца преди изборния ден и след 

представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. 

Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него; 

- избиратели, вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание лишаване 

от свобода и за задържане, които в изборния ден се намират извън тях се дописват при условие, че 

постоянния им адрес е на територията на секцията към дата 6 месеца преди изборния ден и след 

представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. 

Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. 

 

В допълнителната страница на избирателния списък СИК попълва графа "Име", като вписва 

последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя от документа за самоличност и 

графите "ЕГН" , "Документ за самоличност" и "Адрес". 

Допълнителната страница от избирателния списък се подписва от председателя и секретаря на 

секционната избирателна комисия.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I 

(ЗА ОБЯВЯВАНЕ) 
за гласуване в Местен референдум в Кметство Катуница, Община Садово – 13.10.2018г. 

 

(по чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс) 

 

Област ………………….., община ..........................................., адм. район ...............................................

населено място ...................................., кметство ......................................., секция № .............
 

  

Име Адрес 

    

  

Кмет/кметски наместник:                               

Секретар на община/район: 

 

 
Този списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 40 дни преди 

изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция (чл. 41, ал. 1 от ИК). 

В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на 

избирателя. 

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

Поправките в списъците се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците, 

публикувани 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 списъците се 

подписват от кмета и от секретаря на района.  
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I 

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 
за гласуване в Местен референдум в Кметство Катуница, Община Садово на 13.10.2018г. 

 

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) 

 

Област ………………….., община ..........................................., адм. район ...............................................

населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
 

  Адрес на избирателната секция:      

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Име 

  

  

Кмет/кметски наместник:                               

Секретар на община/район: 

 
 

Този списък се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 40 

дни преди изборния ден. 

Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - български 

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

на безплатен телефонен номер.  

В графата „Име“ се вписва името на избирателя по документ за самоличност. 

Поправките в списъка за публикуване се обявяват незабавно и се отразяват на интернет 

страницата на общината. 
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Приложение № 2-МР 

                                              Избирателна секция № 
 

           
 

  

Изборен район ....................... № ................................  

община ................................................., адм. район ........................................................................... 

населено място ...................................., кметство .............................., секция № ................................ 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II 

за гласуване в Местен референдум  в Кметство Катуница, Община Садово на 13.10.2018г.  

(по чл. 25, ал. 4, чл. 396, ал. 2, чл. 406, ал. 2 и чл. 407, ал. 2 от Изборния кодекс) 

 
№ Име Граждан-

ство 
Адрес на 
пребива-

ване 

Личен 
номер 

(попълва 

се от 
СИК) 

Документ за 
самоличност 

(попълва се 

от СИК) 

Номер на 
удостоверение 

за пребиваване 

и дата на 
регистрация 

(попълва се от 

СИК) 

Подпис на 
избира- 

теля 

Забележки 

 

 

 

Кмет на община/район/ кметство/кметски наместник:                              

Секретар на община/район: 

 

 
Част II на избирателните списъци се съставя от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК. В списъка служебно 

се вписват гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, по чл. 408, ал. 2 от ИК и гражданите 

на друга държава - членка на Европейския съюз, подали декларации по чл. 408, ал. 1 от ИК. 

В част II на списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателите, данните за 

гражданството им и адресът на пребиваване на територията на съответното населено място. Графите 

за вписване на личния номер, на номера на документа за самоличност и на номера на удостоверението за 

пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, остават празни и не се попълват и се обособява 

графа „Забележки“ (чл. 407, ал. 2 от ИК). 

Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва централизирано от ГД 

„ГРАО“ на МРРБ. 

След извършване на проверка по чл. 410, ал. 2 от ИК, органите по чл. 23, ал. 1 не по-късно от 30 дни 

преди изборния ден изпращат копие от част II на избирателните списъци на Централната избирателна 

комисия. 

В графата „Име“ се вписва името на избирателя по документ за самоличност. Графите „Личен 

номер“, „Документ за самоличност“ и „Номер на удостоверение за пребиваване и дата на регистрация“ се 

попълват от СИК (чл. 407, ал. 2 от ИК). 

След последното име се поставя черта и 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 списъците се подписват от кмета и от секретаря на района. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II 

(ЗА ОБЯВЯВАНЕ) 

за гласуване в в Местен референдум  в Кметство Катуница, Община Садово  на 

13.10.2018г.  

 

 

(по чл. 41, ал. 2 от Изборния кодекс) 

 

Област ………………….., община ......................................, адм. район ...............................................

населено място ...................................., кметство ......................................., секция № .............
 

  

Име Адрес 

    

  
Кмет на община/район/кметство 
или кметски наместник: ...................................... 
 
Секретар на община/район: ................................. 

  

 

  
Този списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 25 дни преди 

изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция (чл. 41, ал. 2 от ИК). 

 

В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за самоличност. 

Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва централизирано 

от ГД "ГРАО" на МРРБ. 

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 списъците се 

подписват от кмета и от секретаря на района.  

Поправките в списъците се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците, 

публикувани на интернет страницата на общината. 
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II 

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

за гласуване в Местен референдум в Кметство Катуница, Община Садово на 13.10.2018г.  

 

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) 

 

Област ………………….., община .........................................., адм. район .............................................

населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
 

 Адрес на избирателната 

секция:……………………………………………………………………………. 

 

Име 

  

  

 
Кмет на община/район/кметство 
или кметски наместник: ...................................... 
 
Секретар на община/район: ................................. 

  

 
 

Този списък се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 25 дни 

преди изборния ден (чл. 42, ал. 2 от ИК). 

Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - гражданин на друга 

държава - членка на Европейския съюз, да може да прави справка в избирателния списък по личен номер, 

включително на безплатен телефонен номер. 

                В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за самоличност. 

               Поправките в списъка за публикуване се обявяват незабавно и се отразяват на интернет страницата 

на общината. 
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Приложение № 3-МР 
 

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 
 
 
 

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- ..................... 
 
ОБЩИНА ....................................................... 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 
........................................ 
 

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

 
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  

за гласуване с подвижна избирателна кутия в Местен референдум в Кметство Катуница, 
Община Садово на 13.10.2018г. 
(по чл. 37 от Изборния кодекс) 

 

 
 
Кмет на община/район/кметство 
или кметски наместник: ...................................... 
 
Секретар на община/район: ................................. 

 
 

Гражданите на друга държава членка на ЕС се включват в този списък, ако в срока по чл. 

408, ал. 1 от ИК са подали декларация по образец (Приложение № 8-МИ), че желаят да бъдат 

вписани в избирателен списък част II. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Собствено, 

бащино, 
фамилно 

име 

Гражданство 
(само за 

гражданите на 

друга  държава – 

членка на ЕС) 

ЕГН/ЛН 
(попълва се 

от ПСИК) 

Документ за 
самоличност/ 

удостоверение за 
пребиваване и 

дата на 
регистрация 

(попълва се от ПСИК) 

 

Адрес/ 
Адрес на 

пребиваван
е 
 

Подпис 
на 

избирате
ля 

Забележки

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



9 

 

 

Приложение № 4-МР 
 

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 
 
 
 

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- ..................... 
 
ОБЩИНА ....................................................... 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ..........................................
 

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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ/СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИНСТИТУЦИЯ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  

в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги за гласуване в Местен референдум в Кметство Катуница, 

Община Садово на 13.10.2018г. 
(по чл. 28 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс) 

 

 
№ Собствено, 

бащино и 

фамилно име 

Гражданство 
(само за 

гражданите 

на друга  

държава – 

членка на ЕС) 

ЕГН/ЛН 

(попълва 

се от  

СИК) 

Документ за 
самоличност/ 

удостоверение 
за пребиваване 

и дата на 
издаване 

(попълва се от 

СИК) 
 

Постоянен 
адрес/ 

Адрес на 
пребиваван

е 

Подпис на 
избирател

я 

Забележк
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
    Ръководител на заведението/дома/специализираната институция/: 

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

1. Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги се съставят и подписват от 

ръководителя на заведението, дома или друга специализирана институция (чл. 28, ал. 1 от ИК) не 

по-късно от 48 часа преди изборния ден, при образувана избирателна секция поради наличие на не 

по-малко от 10 избиратели. 

В избирателните списъци се включват лицата, отговарящи на следните условия: 

- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години, не са 

поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с 

влязла в сила присъда; 

- към изборния ден включително са граждани на друга държава – членка на Европейския 

съюз, навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване 

от свобода, наложено им с влязла в сила присъда, имат статут на продължително или 

постоянно пребиваващи в Република България, не са лишени от правото да избират в държавата 

– членка, на която са граждани и са подали декларация по чл. 408 от ИК; 

- местонахождението на съответното лечебно заведение, дом или институция е на 

територията на общината, където лицата са живели най-малко 6 месеца преди датата на 
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изборите. 

2. Не по късно от 48 часа преди изборния ден ръководителят уведомява кмета за вписаните 

в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци (чл. 28, ал. 2 от ИК). 

3. Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно 

име на избирателя 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 избирателя съгласно 

личната карта или зеления паспорт за гражданите по § 9 от ПРЗ на ЗБЛД, съответно името по 

документ за самоличност - за гражданите на друга държава членка на Европейския съюз. 

Графа 3 се попълва само за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, 

като в нея се вписва тяхното гражданство. Гражданите на друга държава членка на ЕС се 

включват в този списък, ако в срока по чл. 408, ал. 1 от ИК са подали декларация по образец 

(Приложение № 8-МИ), че желаят да бъдат вписани в избирателен списък – част II. 

Графа 4 не се попълва предварително. В изборния ден СИК вписва ЕГН/ЛН на избирателя. 

Графа 5 не се попълва предварително. В изборния ден СИК вписва вида и номера на 

документа за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от 

ЗБЛД/л.п.“, номер на удостоверение за пребиваване и дата на издаване. 

В графа 6 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност/адрес 

на пребиваване. 

Графа 7 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е 

упражнил правото си да гласува. 

Графа 8 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден. 
 

След подписване на избирателния списък от ръководителя и преди предаването му на СИК 

от него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили правото 

си да избират 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. Лицето, извършило заличаването, вписва на 

гърба на списъка имената и длъжността си, основанието за заличаване и се подписва. 
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Приложение МР - 5 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 

от избирателните списъци в Местен референдум в Кметство Катуница, Община 
Садово на 13.10.2018г.  

(чл. 38 от ИК) 
 

за област …..………….., община …..…………….., адм.  район …………………., секция № 
…………………, гр./с. …………...……… 

 
 

№ Собствено, 
бащино, 
фамилно 

име 

ЕГН 

Основания за заличаване 

ПО МП НА НА извън РБ БЕЗ УСЕДНАЛОСТ 

1        

2        

…        

 
 

                                                                                                                                          Кмет/кметски наместник: 
 

                                                                                                                                     Секретар на община/район: 
 

 

Този списък се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ на МРРБ въз основа на: 

-  Националния регистър на населението; 

- данните, подадени от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията“ за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода (чл. 27, ал. 2 от ИК); 

- данните, подадени от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за избирателите, поискали да бъдат 

вписани в избирателния списък по настоящия им адрес (чл. 36, ал. 3 от ИК). 

Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК заедно с 

избирателните списъци. 

Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да 

гласува, ако представи удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК, че е отпаднало основанието или не е налице 

основание за вписването му в списъка. 

Удостоверението се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския 

наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след извършване на 

проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка. Отказът за издаване на 

удостоверението се мотивира. 

След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК и на декларация по образец, че не е 

гласувал и няма да гласува на друго място, избирателят се изключва от списъка на заличените лица и 

всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на 

секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния 

списък, като в графа "Забележки" се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение“. 

 

ЛЕГЕНДА НА ОСНОВАНИЯТА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ: 

ПО – поставени под запрещение; 

МП – лишени от свобода; 

НА – вписани в избирателния списък по настоящ адрес; 

НА извън РБ – лицата с настоящ адрес в държава извън Република България, към датата на отпечатване на 

избирателните списъци; 

БЕЗ УСЕДНАЛОСТ: 

- българските граждани, които нямат постоянен и  настоящ адрес на територията на съответната 

община или кметство, или които нямат постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на 

територията на Република България през последните шест месеца към датата на произвеждане на 

изборите; 
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- граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които нямат адрес на пребиваване на 

територията на съответната община или кметство през последните шест месеца към датата на 

произвеждане на изборите. 

 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 

от избирателните списъци в местен референдум в Кметство Катуница, Община 
Садово на 13.10.2018г. 

(чл. 39, ал. 1 от ИК) 

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 
Област ……..……………..…………., община ………….….……......................, административен район 
…………………………..………,  

 
населено място ………………………………., кметство ………    ….…., секция № ……............... 
 
адрес на избирателна секция ............................................... 
 

Собствено, бащино и фамилно име 

 

 

Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната 

община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса 

на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка (чл. 39, ал. 1 от ИК). 

Кметът на общината осигурява възможност всяко лице, включено в списъка на 

заличените лица, да може да прави справка в този списък по ЕГН, включително на безплатен 

телефонен номер. 

Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с 

основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на 

заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до 

кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на 

съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на 

компетентния кмет на община, район, кметство или кметски наместник. 

Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето 

да гласува. 

Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с 

мотивирано решение. 

Отказът за изключване от списъка се съобщава на заявителя незабавно и може да се 

обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът 

разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на 

жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и 

не подлежи на обжалване. 

Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният 

избирател се вписва в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъка 

на секционната избирателна комисия. 
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Приложение № 6-МР 
 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО 

ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 

 

……………………………………………………… 
 

ОБЛАСТ …………………...........………………… 
 
 

                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ 

за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък 

(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) 

 
от ………………………..……....………….................................................................................., 

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН/ЛН …........................…., документ за самоличност вид ........................ № ……………....., 

издаден на ..................... от ………………………….. постоянен адрес/адрес на пребиваване  гр./с. 

..................................., община ......................, район .................., област ......................... ж.к./ул.. 

.......................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап....  

Моля да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за 

произвеждане на  избори за …………………......…..……………………………………......... 

(общински съветници/кмет на община/район/кметство) 

за избирателна секция № …………………… гр./с. …………………..: 

……………………………………………...…….……..........…………………………..……….… 

…………………………………………………...………….......…………………………..….…… 

(непълнотата/грешката се описва) 

 

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане 

на избори за………........................…………….……………….......... на ……………................г.  

 

 
 
Дата …………………………г. 

Подпис: 
 

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

Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно седем дни преди 

изборния ден. 

Кметът или кметският наместник разглежда заявлението до два дни и се произнася с 
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мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.  

Избирателят може да обжалва решението пред съответния административен  съд в двудневен 

срок от обявяването му.  

Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с 

призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване  

и се обявява. 
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Приложение № 7-МР 
ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО 
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК 
……………………………………………………… 
ОБЛАСТ …………………...........………………… 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

                                       за вписване в избирателен списък – част II 

(по чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс) 

от ………………………..……....………….................................................................................................., 
(име съгласно удостоверението за пребиваване) 

ЛН …........................…., удостоверение за пребиваване № ……………....., издадено на ..................... 
от…………………….. адрес на пребиваване: гр./с. ..................................., община ......................, район 
................., област ........................., ж.к./ул.. ...................................., бл. № .......,. вх. ....., ет. ....., 
ап....  

 
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък – част II за гласуване при 

произвеждане на избори 
за…………………….......…..……………………………………..................................................... 

(общински съветници/кмет на община/район/кметство) 

по адреса си на пребиваване в Република България и декларирам, че: 
1. съм навършил 18 години към изборния ден; 
2. съм гражданин на ........................... 
3. имам статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България; 
4. не съм поставен под запрещение; 
5. не изтърпявам наказание лишаване от свобода; 
6. адрес на пребиваване в Република България през последните 6 месеца преди 

датата на произвеждане на изборите: гр./с. ................................... община ...................... район 
.................. област ......................... ж.к./ул.. .................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап....  

7. не съм лишен от право да избирам в ........................... – държавата, чийто гражданин 
съм; 

8. данните от личната карта/паспорта ми са, както следва (на латиница), издадени от 
държавата по произход: ……………………………………………………………………………………. 

 
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България. 
 
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане 

на избори за …………........…..……………………………………......... на .................................. г.  
 

 
 
Дата ………………………… г. 

Подпис: 
 

Декларацията се подава не по-късно от 40 дни преди изборния ден, а при частични 

избори за кметове не по-късно от 30 дни преди изборния ден и се съхранява за следващите 

избори за общински съветници и кметове от съответната общинска администрация. 
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Приложение № 8-МР 
 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО 

ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК 

……………………………………………………… 
ОБЛАСТ …………………...........………………… 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък 

(по чл. 27, ал. 3, 4 и 6, чл. 407 във връзка с чл. 396 от ИК) 

 
от ………………………..……....………….................................................................................., 

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН/ЛН ….....................…., документ за самоличност вид ........................ № ……………....., 

издаден на ..................... от …………………….., удостоверение за пребиваване № 

……………....., издадено на ..................... от……………………., дата на регистрация ……………….,   

постоянен адрес/адрес на пребиваване: гр./с. ................................... община 

...................... район .................. област ......................... ж.к./ул.. .......................................... 

бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап....  

Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по: 

 

постоянен адрес, където имам право да гласувам в избори за 

......…..………………..……..……………..........………....................................................... 

(общински съветници/кмет на община/район/кметство) 

 

адрес на пребиваване, където имам право да гласувам в избори за 

…………........…..…………………………..........………...................................................... 
(общински съветници/кмет на община/район/кметство) 

съгласно подадената от мен декларация за вписване в избирателния списък част II с вх. 

№ .......................................; 
(Отбележете  желанието си само в едно от квадратчетата. Възможен е избор само на 

едно квадратче) 

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с 

произвеждане на избори за…………………….......…..………................на …………........ г. 

 

Дата ………………. г. 
Подпис: 
 

*************************************************************************** 
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Заявлението се подава от български граждани или от граждани на друга държава – членка 

на ЕС до кмета на общината, района, кмета на кметство или кметския наместник. 

Вписването се извършва от органите по чл.23, ал. 1 от ИК по писмено искане на 

избирателя до предаването на списъците на СИК. 

Отказът за  вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и 

може да се обжалва  пред съответния административен съд в срок до два дни от 

съобщението.  

Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването 

й с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 и постановява решение, 

което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване (чл.45, ал. 1 от ИК). 
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Приложение № 9-МР 
 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО 

ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК 

………………….………………....................................... 
ОБЛАСТ …………………………..….………............... 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден 
(по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс) 

 

от …………………………………………………....…………………………………, 
(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД 
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………....., 
постоянен адрес …………………………………………………....……..…………………… 

Желая да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) за гласуването при произвеждане на 
избори за 

…………………………………………………………………………........…..…………………. 

(общински съветници/кмет на община/район/кметство) 
 

в секция №……………, тъй като основанието за включването ми в списъка не е налице/е отпаднало. В подкрепа на твърдението си, че 
основанието за включването ми в списъка не е налице/е отпаднало, представям следните доказателства (документи): 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с 

произвеждане на избори за……………....…..………..........................на …………......... г. 
 

 
...……………………. г. 

Подпис: 
 
***************************************************************************
** 

 

Заявлението се подава до общинската администрация от лицата, за изключване от 

списъка на заличените лица. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че 

лицето има право да гласува. 

Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда 

заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. 

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя 

незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. 

Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване 
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на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и 

не подлежи на обжалване. 

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото 

съдържание през интернет страницата на съответната община. 

След изключване на избирателя от списъка на заличените лица избирателят се 

включва автоматично в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК. 
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Приложение № 10-МР 
 

 
ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО 

ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК 

………………….………………....................................... 
ОБЛАСТ …………………………..….………............... 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за вписване в избирателния списък по настоящ адрес 

(по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) 

 

………………………..……....………….................................................................................., 
(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН …....................., документ за самоличност вид ........................ № ……………....., издаден 
на ..................... от …………………………..  
постоянен адрес: гр./с. .................................., община ....................., район ................., 
област ........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап...,  
настоящ адрес към дата ……………………… г. (не по-късно от 6 месеца преди изборния 
ден): гр./с. .................................., община ....................., район ................., област 
........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап....  
 

Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес при произвеждане на избори за 
........................................................................................ 

(общински съветници/кмет на община/район/кметство) 
 

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с 

произвеждане на избори за…………………….......…..……............на …………......... г. 
 

 

 
Дата …………………….. г. 

Подпис: 
 
*************************************************************************** 

Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни 

населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. 

Условие за подаване на заявлението е регистрацията на настоящ адрес в съответното населено 

място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден. 

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, 

ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя.Със същото съдържание избирателите могат да 

подадат електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.  

Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската 

администрация по постоянния адрес на избирателя и  предава информация за подадените 

искания на ГД „ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано 
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включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от 

избирателния списък по постоянен адрес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


