
Право да гласуват в националния референдум на 25 октомври 2015 г. имат само българските граждани, 
които са навършили 18 години към деня на националния референдум включително, не са поставени под 
запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен адрес на територията 
на Република България към 10 август 2015 г. включително.

СПИСЪЦИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

За да може да гласува, гласоподавателят трябва да е включен в списък за гласуване в националния референдум.
За гласуването в националния референдум се съставя отделен списък за всяка избирателна секция, в който се 

включват имената на всички български граждани с постоянен адрес на територията на избирателната секция към 
датата на референдума.

Българските граждани, желаещи да гласуват по настоящ адрес, подават заявление за включване в избирателния 
списък по настоящия си адрес не по-късно от 10 октомври 2015 г.

ВСЕКИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛ, ВКЛЮЧЕН В СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ 
В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОПУСНАТ ДА ГЛАСУВА.

КЪДЕ МОЖЕ ДА ПРОВЕРИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯТ АКТУАЛНИТЕ ДАННИ 
ЗА ПОСТОЯННИЯ И НАСТОЯЩИЯ СИ АДРЕС?

Актуалните данни за постоянния и настоящия адрес могат да се проверят в общинските служби „ГРАО“.
При установяване на 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.

КАК ДА ПОСТЪПИМ, АКО НЕ ОТКРИЕМ ИМЕТО СИ 
В СПИСЪКА ЗА ГЛАСУВАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ?

Всеки гласоподавател може да провери дали името му фигурира в списъка за гласуване в националния референдум.
Списъците са обявени в близост до местата на съответните избирателни секции и на интернет страницата на 

съответната община.
Ако гласоподавателят не открие името си в списъка за гласуване в националния референдум, може да поиска 

включване на своето име с писмено заявление до общинската администрация в срок до 23 октомври 2015 г. 
включително.

Всеки гласоподавател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки от избирателните списъци с писмено 
заявление до общинската администрация в срок до 17 октомври 2015 г.

ДОПИСВАНЕ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

В изборния ден гласоподавателят може да поиска от СИК да бъде дописан в избирателния списък, ако е изпуснат при 
отпечатването. СИК извършва дописването след проверка дали гласоподавателят фигурира в Списъка на заличените 
лица. Ако името на гласоподавателя бъде открито в този списък, той може да бъде дописан в допълнителната страница 
на списъка за гласуване в националния референдум, само ако представи удостоверение от общинската администрация 
(по чл. 40 от ИК), че неправилно е бил включен в този списък.
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ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО 
И НА ЛИЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРИДВИЖАТ ДО ИЗБОРНО ПОМЕЩЕНИЕ

Гласоподавателите  с увредено зрение и 
затруднения в придвижването могат да гласуват:

• в секцията по постоянния си адрес, където фигурират в избирателния списък;
• в секция, предназначена за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение и затруднения в придвижването;
• в избрана от тях секция.

Всеки от тези гласоподаватели, който не може да упражни самостоятелно правото си на глас, има право да посочи 
придружител, който да влезе заедно с него в кабината за гласуване и да отрази вота му върху бюлетината.

На интернет страницата на общините и ОИК можете да намерите телефоните, на които да направите заявка да 
бъдете превозен до избирателната секция, когато сте затруднен да се придвижите сам.

Гласоподаватели, които имат заболявания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат в срок 
до 4 октомври 2015 г. да подадат заявление до общинската администрация, писмено или чрез интернет страницата на 
общината, към което се прилага копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК, за включване в Списък за гласуване с подвижна 
избирателна кутия.

При открита секция за гласуване с подвижна избирателна кутия такова заявление може да бъде подадено и в срок до 19 
октомври 2015 г.

ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА, КОИТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН СЕ НАМИРАТ В ЛЕЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ, ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Гласоподаватели, които се намират в такива заведения, могат да гласуват в тях, ако са повече от 10, за което 
ръководителят на заведението изготвя избирателен списък в срок до 23 октомври 2015 г.

ГЛАСУВАНЕ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ, 
В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

Учениците и студентите, които се обучават в населени места, различни от постоянния им адрес, могат да гласуват 
в националния референдум в избрана от тях секция в населеното място, където се обучават. За целта трябва да 
притежават заверена за съответната учебна година или семестър ученическа или студентска книжка и валидна лична 
карта.

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ 
В ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО

Гласоподавател, който е включен в избирателен списък за националния референдум и в избирателен списък за 
общински съветници и кметове в различни населени места, и не може с искане за настоящ адрес да гласува в една 
и съща секция за националния референдум и за изборите за общински съветници и кметове, има право да подаде 
заявление за издаване на удостоверение за гласуване в определено място. Заявлението се подава до общинската 
администрация, където гласоподавателят е включен в списъка за гласуване в националния референдум. Заявлението се 
подава не по-късно от 10 октомври 2015 г.

В удостоверението се посочва населеното място, където ще гласува гласоподавателят. Удостоверението се получава 
лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Въз основа на него гласоподавателят 
се дописва в списъка за гласуване в националния референдум в секцията, в която гласува за общински съветници и 
кметове, и удостоверението се прилага към списъка.

Удостоверението служи само за гласуване 
в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

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  

МАКЕТ НА БЮЛЕТИНАМАКЕТ НА БЮЛЕТИНА

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път припроизвеждане на изборитеи референдумите?

НеДа


