Избирателна секция №

Приложение №МР - 21

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
при произвеждане на местен референдум на 13.10.2018г.
(по чл. 215, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ............................ г., в ................ часа, секционната избирателна комисия в
избирателна секция № …........................., населено място ...........................................................,
кметство ..................................................., община ………………..……………………….…….,
адм. район …………………………….……, район ………. - ……………………………………
получи от общинската администрация и от ОИК избирателния списък за произвеждане на
местен референдум на 13.10 2018 г.:
1.

Начален брой гласоподаватели
...........................................................................................
(с думи)

2.

Брой заличени гласоподаватели
..........................................................................................
(с думи)

3.

Брой дописани гласоподаватели
..........................................................................................
(с думи)

4.

Общ брой гласоподаватели (т. 1- т. 2 + т. 3)
..........................................................................................
(с думи)

......................
(с цифри)

.......................
(с цифри)

.......................
(с цифри)

........................
(с цифри)

Кмет на община/район/кметство/кметски наместник или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от ОИК неин член:
Председател (зам.-председател) на СИК:
*******************************************************************************
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).
При неявяване на председателя на СИК избирателният списък се получава и протоколът се подписва
от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на избирателния списък се носи от
председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Избирателна секция №

Приложение №МР - 22

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
при произвеждане на местен референдум на 13.10.2018г.
(по чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 3 и чл. 37, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ............................. г., в ................ часа подвижната секционната избирателна
комисия в избирателна секция № ........................, населено място ..........................................,
кметство .........................................................., община ……………………..…….…………..….,
адм. район ……………………………., район ….…. - …………………………………………..
получи от общинската администрация и от ОИК списъка за гласуване с подвижна
избирателна кутия, за произвеждане на местен референдум на 11 юни 2017 г.:
Брой гласоподаватели
.......................................................................................................

......................

(с думи)

(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация: …………………….
Определен от ОИК член: ………………
Председател (зам.-председател) на подвижна СИК: ……………..

*******************************************************************************
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната СИК, за
общинската/районната администрация и за ОИК.
При неявяване на председателя на подвижната СИК списъкът за гласуване с подвижна избирателна
кутия се получава и протоколът се подписва от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на списъка за гласуване с подвижна
избирателна кутия се носи от председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Приложение № МР – 23

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали от
СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация
при произвеждане на местен референдум на 13.10.2018 г.
(по чл. 287, ал. 7 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, .............................. г., в .............. часа секционната избирателна
комисия/подвижната СИК в избирателна секция № ................................, населено място
................................................., кметство .............................., община ........................................,
административен район ............................., район № ...… - ....................................., предаде за
съхранение в общинската администрация на община ………………………............................
следните книжа и материали от местния референдум на 13.10.2018 г.:
1. Запечатана торба с поставени в нея бюлетини и
останалите книжа и материали на СИК/ПСИК, получени по
реда на чл. 215, ал. 1 от ИК
..................................................................................................
(брой с думи)

...................
(с цифри)

2. Незапечатан плик съдържащ:
2.1. протокола на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването;
2.2. втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или
сгрешен);
2.3. протокола за предаване и приемане на книжа и материали,
съставен в деня, преди деня на референдума;
2.4. протокола за предаване на сгрешени формуляри и приемане
на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен при
сгрешени протоколи);
2.5. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване
действителността или недействителността на някой глас и
особеното мнение на член на СИК/ПСИК, ако има такива;

..................................................................................................
(брой с думи)

....................
(с цифри)

Забележка:
…………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Председател/зам.-председател на СИК/ПСИК: ……………….
Секретар на СИК/ПСИК: ………………..
Член на СИК: …………………
Комисия в състав, определена със заповед № ……………….….. на кмета на общината, за приемане
на книжата и материалите от местния референдум за съхранение:
Членове:
1. …………………………..
2. …………………………..

4. …………………………..
5. …………………………..

4

3. …………………………..

6. …………………………..

*****************************************************************************
Бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската
администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК, предали
протоколите в ОИК, на комисия в състав, определен със заповед на кмета на общината.
Комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК приема торбата с книжата по т. 1 и проверява
наличието в плика по т. 2 от приемо-предавателния протокол, на изброените в него книжа.
След съставяне и подписване на протокола за предаване и приемане, екземпляр от него
се поставя в плика по т. 2, след което пликът се запечатва.
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за
секционната избирателна комисия и за общината.
Книжата и материалите от местния референдум се съхраняват от общинската
администрации по реда на чл. 287, ал. 8, изр. 1 от ИК.
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Приложение № МР - 24
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателен списък
при произвеждане на местен референдум на 13.10.2018г.
(по чл. 215, ал. 4 във вр. с чл. 28 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ........................ 2018 г., в …................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............................, населено място ………................................................,
кметство ...................................................., община ……………..…….……………………….…,
адм. район ……………………………, район ..……. - …………………………………………..
получи от ……………………………………………………………………… като ръководител
на лечебното заведение/дома/специализираната институция или ръководителя на мястото
за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане …………………………………………………………., избирателния списък за произвеждане
на местен референдум на 13.10.2018г..:
1.

Брой гласоподаватели
...........................................................................................
(с думи)

2.

Брой заличени гласоподаватели
..........................................................................................
(с думи)

3.

Общ брой гласоподаватели (т. 1- т. 2)
..........................................................................................
(с думи)

......................
(с цифри)

.......................
(с цифри)

.......................
(с цифри)

Ръководител на лечебното заведение/дома/специализираната институция: ………………..
Председател (зам.-председател) на СИК: ……………..
Секретар на СИК: ……………
*******************************************************************************
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия и за лечебното заведение/дома/специализираната институция. В протокола се вписва
и наименованието на съответното заведение/дом/институция/място.
При неявяване на председателя на СИК избирателният списък се получава и протоколът се подписва
от заместник-председателя и секретаря на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на избирателния списък се носи от
председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Приложение № 25-МР

ОБРАЗЕЦ НА ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ
(чл. 18, ал. 1 от ЗПУГДВМС)

Плик – хартиен, с размери 162/114 мм
допустимо отклонение ± 3 мм
непрозрачен
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Приложение № 26-МР
Избирателна секция №

ОБЩИНА …………………………………………..
НАСЕЛЕНО МЯСТО
..................................................

КМЕТСТВО ............................................................

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите
в местен референдум на 13.10.2018г.
(чл. 236, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС )

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на местен референдум на 13.10 2018 г.

№ Собствено, бащино и фамилно име
1

2

Постоянен
адрес

ЕГН
3

4
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Председател:
Секретар:
Членове на ПСИК:
(само за ПСИК)
*****************************************************************************
При произвеждане на местен референдум се водят списъци на придружителите, като данните на
придружителите се вписват в съответния списък според упражненото право на гласуване.
В този списък се вписват данните на придружителите на гласоподаватели в местен референдум.
След като в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името на гласоподавателя се
впише името и ЕГН на придружителя, неговите данни се вписват в списъка на придружителите и
придружителят се подписва.
ВАЖНО! Придружителите не се подписват в избирателния списък в това си качество, а
само в списъка за допълнително вписване на придружителите.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.
Списъкът за вписване на придружителите на гласувалите лица с подвижна избирателна кутия се
подписва от членовете на ПСИК, които обслужват подвижната избирателна кутия.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели.
Член на избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативен
комитет, член на инициативен комитет, наблюдател или анкетьор, не може да бъде
придружител.
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Приложение № 27- МР

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна
секционна избирателна комисия
(по чл. 215, ал. 1, т. 11, чл. 230, ал. 4 и чл. 237, ал. 3 от Изборния кодекс)

Днес …………………… г., в ……….. часа, ………………………………………….. председател на
секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна комисия в избирателна
секция № ………………., община …………………………, адм. район …………………………………………….,
изборен район ……-………………, и …………………………………………… член на СИК/ПСИК, определен с
решение на СИК/ПСИК, при откриване на изборния ден, маркират по уникален начин печата на
СИК/ПСИК, с който се подпечатват бюлетините за гласуване и изборните книжа в местен
референдум на 13.10.2018г.. Печатът има следния отпечатък:

Подписи на членовете на СИК/Подвижна СИК:
Председател: …………………..
Секретар
…………………
Членове:
1. ……………….
2. ……………….
3. ……………….

4. ………………
5. ………………
6. ………………

Гласуването започва след маркирането на печата.
Протоколът се съставя от всички секционни избирателни комисии в страната.
Протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия/подвижната
секционна избирателна комисия.
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Приложение № МР - 28
ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА
ЗА ГЛАСУВАНЕ В МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 13.10.2018г.
(чл. 36, от ЗПУГДВМС)

БЮЛЕТИНА ЗА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ
Кметство Катуница Община Садово

„Против
ли
сте
органите
на
местно
самоуправление и местната администрация в
Кметство Катуница и Община Садово да издават
и съгласуват всякакви административни актове
и
разрешения
от
компетентността
си,
включително за изграждане на сгради на основно
застрояване и за поставяне на преместваеми
обекти, във връзка с концесия за добив на
строителни материали – пясъци и чакъли от
находище „Кацара“, участък „Кацара 2“ в
землището на с.Катуница, Община Садово ?“

Не
Да

**********************************************************************************
***
Бюлетините за произвеждане на местния референдум са бели.
Всяка бюлетина съдържа:
- надпис „Местен референдум”,
- въпроса, на който гласоподавателите трябва да отговорят;
- две хоризонтално поставени оградени полета с надписи „Да” и „Не” в тях, срещу въпроса,
изписани с еднакъв едър шрифт.
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ГРЪБ НА ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА
ЗА ГЛАСУВАНЕ В МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 13.10.2018г.

Място за печат на
СИК
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