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КОЙ ИМА ПРАВО ДА ИЗБИРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ?

1. Право да избират и гласуват (активно избирателно право) в съответните населени места за общински съветници 
и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден, не са поставени под 
запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес 
на територията на Република България към 24.04.2015 г. включително - 6 месеца преди датата на произвеждане на 
изборите и имат:

а) в избори за общински съветници и кметове на общини:
• и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или;
• постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват и настоящ адрес на територията на друга община в 

Република България или;
• към 24.04.2015 г. имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват и постоянен адрес на 

територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува по настоящия си 
адрес, избирателят трябва да е поискал до 10.10.2015 г. пред съответната общинска администрация по настоящ адрес 
вписване в избирателния списък по настоящ адрес;

б) в избори за кметове на кметства:
• и постоянен, и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват или
• постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласуват и настоящ адрес на територията на друго населено 

място в Република България или
• към 24.04.2015 г. имат настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват и постоянен адрес на 

територията на друго населено място в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува по настоящия 
си адрес, избирателят трябва да е поискал до 10.10.2015 г. пред администрацията на съответното кметство по настоящ 
адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

  Избирател, който е променил адресната си регистрация след 24.04.2015 г., има право да гласува в населеното място по 
предишната си адресна регистрация, където ще бъде включен в избирателните списъци.

2. Право да избират и гласуват в съответните населени места за общински съветници и кметове имат и гражданите 
на друга държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани, имат статут на постоянно 
или продължително пребиваване в Република България, подали са декларация в общинската администрация да 
бъдат вписани в избирателния списък по адрес на пребиваване или са гласували на предходните местни избори и 
нямат промяна на декларираните обстоятелства, навършили са 18 години към изборния ден, не са поставени под 
запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, не са лишени от правото да избират в държавата-членка, 
на която са граждани, имат адрес на пребиваване:

а) при избори за общински съветници и кметове на общини, в населено място на територията на общината, в която ще 
гласуват към 24.04.2015 г. включително;

 б) при избори за кметове на кметства, на територията на кметството, в което ще гласуват към 24.04.2015 г. включително.



КЪДЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО МОГАТ ДА СЕ ПРОВЕРЯТ 
АКТУАЛНИТЕ ДАННИ ЗА ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС?

Актуалните данни за постоянен и настоящ адрес могат да се 
проверят в общинските служби „ГРАО”.

При установено противоречие, неточност или непълнота 
в тези данни може да се поиска тяхната корекция.

Отказът да се предоставят тези данни или отказът за извършване на исканата корекция може да се 
обжалва пред съответния Административен съд.

КЪДЕ ГЛАСУВАТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ 
АДРЕС В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И КАК МОГАТ 
ДА ГЛАСУВАТ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС?

Избиратели, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места в страната, гласуват в 
населеното място по постоянния си адрес.

Тези избиратели могат да гласуват в населеното място по настоящия си адрес, ако до 10.10.2015 г. 
подадат заявление по образец за гласуване по настоящ адрес и този адрес е регистриран в съответното 
населено място до 24.04.2015 г. Заявлението се подава до общинската администрация по настоящия адрес 
на избирателя, която служебно го заличава от избирателния списък по постоянния му адрес и го вписва в 
избирателния списък по настоящ адрес.

КАК ГЛАСУВАТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ, КОИТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН СЕ НАМИРАТ В 
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ?

В изборния ден тези избиратели имат право да гласуват в съответното лечебно заведение, дом за стари 
хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, ако в него е образувана 
избирателна секция и техният постоянен адрес към 24.04.2015 г. е на територията на общината, в която е 
местонахождението на съответното лечебно заведение, дом или институция.

Когато в изборния ден избирателят не се намира в лечебното заведение, дома за стари хора или друга 
специализирана институция за предоставяне на социални услуги, той има право да гласува в секцията по 
постоянния си адрес.

КАК ГЛАСУВАТ УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ?

Навършилите 18 години ученици и студенти 
гласуват в населеното място в избирателната секция 
по постоянния си адрес, в която са вписани в 
избирателния списък. Те нямат право да гласуват в 
населеното място, където учат, когато то е различно от 
населеното място по постоянния им адрес. 

Учениците и студентите, за да гласуват в населеното 
място, в което имат право да гласуват, се освобождават 
от учебни занятия от 24.10.2015 г. до 26.10.2015 г. 
включително, както и в случаите при произвеждане 
на втори тур на изборите за кмет - един ден преди 
изборите, в изборния ден и един ден след него.

Гласуването в нарушение на Изборния 
кодекс и изброените по-горе права 
представлява престъпление по чл. 168 от 
НК, което се наказва с пробация до шест 
месеца или с глоба от сто до триста лева.

ГЛАСУВАНЕТО ЗАПОЧВА В 6:00 Ч.
И ЗАВЪРШВА В 19:00 Ч.

Повече информация ще намерите 
на сайта на ЦИК: www.cik.bg
Присъединете се към ЦИК във:

 http://facebook.com/cikbg   

Бюлетина за избиране на кмет 
 Избирателят отбелязва своя вот само с химикал, пишещ със син цвят и само със знак  

Х или V 
 

 Вотът се отбелязва в квадратчето с номера на избрания кандидат.  
 

Бюлетина за избиране на общински съветници 
 Избирателят отбелязва своя вот само с химикал, пишещ със син цвят и само със знак  

Х или V  
 Вотът се отбелязва в квадратчето с номера на избраната кандидатска листа.  

 

 

МАКЕТ НА БЮЛЕТИНА


