ИНФОРМАЦИЯ
за важни действия и срокове, свързани с изборите за общински съветници и кметове на
27 октомври 2019 г.,
№

Процедури, действия и решения

1.

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на
територията на общината Заповедта на кмета се публикува на интернет
страницата на общината и може да бъде обжалвана в 3-дневен срок пред
областен управител .
Кметът на общината изпраща на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в съответната
област заповедта си за образуване на избирателните секции
Кметът на общината със заповед определя местата за обявяване на
избирателните списъци и уведомява ОИК
Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по
чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ,
представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на
пребиваване на територията на съответното населено място
Вписаните граждани в избирателните списъци – част ІІ, подават нова
декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства
Общинската администрация обявява предварителните избирателни списъци,
включително част I, на видно място в района на съответната избирателна
секция и ги публикува на интернет страницата си
Кметовете на общините насрочват консултации за състави на СИК, които са
публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се публикуват на
интернет страницата на община не по-късно от три дни преди провеждането
им.
При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК.
Общинските администрации изпращат копие от част ІІ на избирателните
списъци на ЦИК, която уведомява компетентните органи на съответните
държави членки за включените в избирателните списъци техни граждани
Кметът на общината представя в ОИК предложение за състава на СИК,
когато е постигнато съгласие заедно с документите
Откриване на предизборната кампания
Общинските администрации обявяват част ІІ на избирателните списъци
Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 25 дни преди
изборния ден
ОИК назначава съставите на СИК
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват
с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена
форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през
интернет страницата на общините по постоянния им адрес или
настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено
искане по чл. 36 ИК
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени
места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по
настоящ адрес
След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес
не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място
При кмета на общината се провеждат консултации за състава на
подвижните СИК
Кметът на общината прави предложения до ОИК за съставите на
подвижните СИК

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

Срок до дата
(вкл.)
06.09.2019 г.

06.09.2019 г.
11.09.2019 г.
16.09.2019 г.

16.09.2019 г.
16.09.2019 г.

20.09.2019 г.
21.09.2019 г.
25.09.2019 г.
27.09.2019 г.
01.10.2019 г.
30.09.2019 г.
12.10.2019 г.

12.10.2019 г.

14.10.2019 г.
16.10.2019 г.

№

Процедури, действия и решения

17.

Общинската администрация по настоящ адрес на избирателя предава
информацията за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД
„ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните
списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по
постоянен адрес
На интернет страницата на общината се публикува списък на заличените
лица
ОИК назначава подвижните СИК за гласуване с подвижни избирателни
кутии
ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово
осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или
със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден
Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в
избирателния списък с писмено заявление до кмета на
общината/района/кметството или кметския наместник
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с
подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да
гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5
дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното
място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия
Образуват се избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари
хора и други специализирани институции за предоставяне на социални
услуги
Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция
уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да
бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес или
адрес на пребиваване за гражданите на други държави-членки на ЕС
Край на предизборната кампания
СИК получава бюлетините и изборните книжа и материали и подготвя
изборните помещения за гласуването

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

ОИК обявява края на изборния ден на територията на съответната
община

28.

СИК преброява гласовете и изготвя протоколите с резултатите в
секцията от гласуването за общински съветници, за кмет на община,
за кмет на район и за кмет на кметство
СИК предава на ОИК протоколите с резултатите от произведения
втори тур, както и другите книжа и материали

29.

30.

31.

Срок до дата
(вкл.)
14.10.2019 г.

16.10.2019 г.
16.10.2019 г.
19.10.2019 г.
19.10.2019 г.
21.10.2019 г.

24.10.2019 г.
24.10.2019 г.

26.10.2019 г.
26.10.2019 г.

Веднага след
приключване на
гласуването, но
не по-късно от 21,00 ч.
на 27.10.2019 г.
27.10.2019 г.

След изготвянето, но
не по-късно от 24 часа
от приключване на
гласуването
ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от произведения втори
Не по-късно от 48
тур на избора за кметове, решението си за обявяване на избрания кмет часа след получаване
и пъвите екземпляри от протоколите на СИК
на протоколите на
СИК
ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и
Не по-късно от 7 дни
материали, с изключение на предназначените за ЦИК
от обявяване на
резултатите от избора

