
                                                                                        

 

ПЛАН 

за организационно-техническата подготовка за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. в община Велико 

Търново 

 

№ Основни процедури, събития и 

действия 

Основание от 

ЗПУГДВМС/ИК 

Време 

(дни/часове) 

спрямо деня на 

референдума 

Срок до дата  

(вкл.)/срок 

Отговорни служители 

 1. Кметът на общината определя 

местата за обявяване на 

избирателните списъци и 

уведомяват РИК 

(заповед) 

Чл. 8, ал. 2 от 

ЗПУГДВМС и чл. 

54, ал. 3 от ИК 

- 55 дни  2.12.2012 г. 

(неделя)/ 

29.11.2012 г. 

(четвъртък) 

 

Секретар на 

община 

 

2. Кметът на общината образува 

със заповед избирателните 

секции на територията на 

общината и утвърждават 

тяхната номерация и адрес. 

Заповедта на кмета се обявява 

публично./местен вестник и 

сайта на общината,както и на 

табло в ОЦУИГ” 

(заповед) 

Чл. 7, ал. 4 от 

ЗПУГДВМС и чл. 

71, ал. 2 и 3от ИК 

- 55 дни  2.12.2012 г. 

(неделя)/ 

 29.11.2012 г. 

(четвъртък) 

Секретар на община 

Директор дирекция 

ПРАВНА 
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№ Основни процедури, събития и 

действия 

Основание от 

ЗПУГДВМС/ИК 

Време 

(дни/часове) 

спрямо деня на 

референдума 

Срок до дата  

(вкл.)/срок 

Отговорни служители 

3. Кметът на общината изпраща 

на ГД „ГРАО” в МРРБ списък 

с адресите на избирателните 

секции и уведомяват РИК 

§ 2 от ЗПУГДВМС и 

чл. 71, ал. 4 от ИК 

 

- 53 дни 4.12.2012 г. 

(вторник)/ 

30.11.2012 г. 

(петък) 

 

 

Секретар на община 

Н-к отдел  ГРАО 

4. При кмета на общината се 

провеждат консултации за 

назначаването на СИК./ 

Подготовка и връчване на 

поканите, покана до 

ИК/,публикуване на поканата 

на сайта на общината 

Чл. 7, ал. 4 от 

ЗПУГДВМС и чл. 

34, ал. 2 от ИК 

- 44 дни 15.12.2012 г. 

(събота) 

13.12.2012 г. 

(четвъртък) 

 

Секретар на община 

Директор дирекция 

ПРАВНА 

5. Кметът на общината изпраща 

на РИК състава на 

секционните избирателни 

комисии в случаите, когато е 

постигнато съгласие между 

участниците в консултациите 

Чл. 7, ал. 4 от 

ЗПУГДВМС и чл. 

34, ал. 6 и 7 от ИК 

- 42 дни  15.12.2012 г. 

(събота) 

14.12.2012 г. 

(петък) 

 

 

Секретар на община 
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№ Основни процедури, събития и 

действия 

Основание от 

ЗПУГДВМС/ИК 

Време 

(дни/часове) 

спрямо деня на 

референдума 

Срок до дата  

(вкл.)/срок 

Отговорни служители 

6. Кметът на общината изпраща 

на РИК предложенията на 

участниците в консултациите 

за състав на секционните 

избирателни комисии в 

случаите, когато не е 

постигнато съгласие между 

участниците в консултациите 

§ 2 от ЗПУГДВМС и 

чл. 34, ал. 5 от ИК 

 

- 42 дни  15.12.2012 г. 

(събота) 

14.12.2012 г. 

(петък) 

 

 

Секретар на община 

 

7. Кметът на общината, 

съответно кметските 

наместници обявяват 

избирателните списъци. 

Избирателните списъци се 

публикуват и на интернет 

страницата на съответната 

община. Заповед за работните 

групи по обявяване на 

списъците 

Чл. 8, ал. 2 от 

ЗПУГДВМС и чл. 

54, ал. 1 и 4 от ИК 

 

- 40 дни 17.12.2012 г. 

(понеделник) 

14.12.2012 г. 

(петък) 

 

Секретар на 

община, н-к отдел 

ГРАО, кметове на 

кметства и кметски 

наместници 

Директор 

дирекция 

ПРАВНА 

8. РИК назначават СИК/ПСИК 

 

Чл. 7, ал. 3 от 

ЗПУГДВМС и чл. 

34, ал. 1 от ИК 

- 37 дни  20.12.2012 г. 

(четвъртък) 
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№ Основни процедури, събития и 

действия 

Основание от 

ЗПУГДВМС/ИК 

Време 

(дни/часове) 

спрямо деня на 

референдума 

Срок до дата  

(вкл.)/срок 

Отговорни служители 

9. Гласоподаватели с трайни 

увреждания, които желаят да 

гласуват с подвижна 

избирателна урна, заявяват 

желанието си за това чрез 

заявление по образец до 

общинската администрация по 

постоянен адрес или по 

настоящ адрес в случаите, 

когато са подали заявление по 

чл. 53, ал. 1 от ИК. 

Заявлението е качено на бутон 

РЕФЕРЕНДУМ на страницата 

на общината 

§ 2 от ЗПУГДВМС  и 

чл. 176, ал. 1 от ИК 

 

- 30 дни 27.12.2012 г. 

(четвъртък) 

 

Секретар на 

община, н-к отдел 

ГРАО,кметове на 

кметства и  

кметски 

наместници 

 

10. Общините предоставят 

безвъзмездно на 

инициативния комитет и на 

застъпници на 

алтернативната позиция 

подходящи помещения за 

провеждане на обсъждания и 

други прояви по въпроса или 

въпросите на референдума 

Чл. 16, ал. 2, изр. 2 

от ЗПУГДВМС 

 

- 30 дни до деня 

на референдума 

От 28.12.2012 г. до 

24,00 ч. на 

25.01.2013 

петък/петък 
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№ Основни процедури, събития и 

действия 

Основание от 

ЗПУГДВМС/ИК 

Време 

(дни/часове) 

спрямо деня на 

референдума 

Срок до дата  

(вкл.)/срок 

Отговорни служители 

11. Информационно-

разяснителната кампания 

започва 30 дни преди датата 

на произвеждане на 

референдума и приключва 24 

часа преди тази дата 

Чл. 16, ал. 3 от 

ЗПУГДВМС 

- 30 дни От 

28.12.2012 г. 

петък 

 

 

 

12. Краен срок за подаване на 

заявления и вписване на 

гласоподавател, чийто 

постоянен и настоящ адрес са 

в различни населени места, в 

списъците по настоящ 

адрес./Заявлението е качено 

на страницата на общината 

бутон РЕФЕРЕНДУМ./ 

§ 2 от ЗПУГДВМС  и 

чл. 53, ал. 1 от ИК 

- 14 дни 12.01.2013 г. 

събота 

 

Секретар на 

община, н-к 

отдел ГРАО, 

кметове на 

кметства и 

кметски 

наместници 

 

13. Общинската администрация 

издава  удостоверения за 

гласуване на друго място на 

служебно заетите лица в 

произвеждането на 

референдума./Удостоверенята 

се получават централно и се 

вписват в регистър./ 

§ 2 от ЗПУГДВМС и 

чл. 49, ал. 4 и § 1, т. 

13 от ДР на ИК 

- 14 дни 12.01.2013 г. 

събота 

 

Секретар на 

община, н-к 

отдел 

ГРАО,кметове на 

кметства и 

кметски 

наместници 
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№ Основни процедури, събития и 

действия 

Основание от 

ЗПУГДВМС/ИК 

Време 

(дни/часове) 

спрямо деня на 

референдума 

Срок до дата  

(вкл.)/срок 

Отговорни служители 

14. Общинските администрации 

по настоящ адрес предават на 

ГД „ГРАО” в МРРБ 

информация за подадените 

искания за гласуване по 

настоящ адрес за 

автоматизирано включване 

на гласоподавателяв 

избирателните списъци по 

настоящ адрес и 

заличаването на 

гласоподавателя от 

избирателния списък по 

постоянен адрес 

§ 2 от ЗПУГДВМС  и 

чл. 53, ал. 3 от ИК 

 

- 12 дни 14.01.2013 г. 

понеделник 

 

Секретар на община 

15. Общинските администрации 

по постоянен адрес предават 

на ГД “ГРАО” в МРРБ данни 

за издадените удостоверения 

за гласуване на друго място 

за автоматизирано 

заличаване на лицата от 

списъците по постоянен 

адрес 

§ 2 от ЗПУГДВМС и 

чл. 49, ал. 5 от ИК 

- 12 дни 14.01.2013 г. 

понеделник 

 

Секретар на община 
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№ Основни процедури, събития и 

действия 

Основание от 

ЗПУГДВМС/ИК 

Време 

(дни/часове) 

спрямо деня на 

референдума 

Срок до дата  

(вкл.)/срок 

Отговорни служители 

16. Общинските администрации 

и кметствата представят на 

РИК копие от регистъра за 

издадените удостоверения за 

гласуване на друго място 

§ 2 от ЗПУГДВМС и 

чл. 49, ал. 10 от ИК 

 

- 12 дни 14.01.2013 г. 

понеделник 

 

Секретар на община 

17. Гласоподавателите подават 

до кмета на 

общината/района/кметството 

заявления за отстраняване на 

непълноти и грешки в 

избирателните списъци 

Чл. 8, ал. 2 от 

ЗПУГДВМС  и чл. 

50, ал. 2 от ИК 

- 7 дни 19.01.2013 г. 

събота 

 

Секретар на 

община, н-к отдел 

ГРАО, кметове на 

кметства и 

кметски 

наместници 

 

18. Кметът на общината 

одобрява транспортна схема 

за 26.01. и 27.01.2013 г. 

  23.01.2013 г. 

сряда 

 

19. Забрана за огласяване на 

резултати от допитвания до 

общественото мнение по 

повод референдума под 

каквато и да е форма 

§ 2 от ЗПУГДВМС  и 

чл. 136 от ИК 

- 24 часа преди 

деня на 

референдума 

От 00,00 ч. на 

26.01.2013 г. до 

19,00/20,00 ч. на 

27.01.2013 г. 
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№ Основни процедури, събития и 

действия 

Основание от 

ЗПУГДВМС/ИК 

Време 

(дни/часове) 

спрямо деня на 

референдума 

Срок до дата  

(вкл.)/срок 

Отговорни служители 

20. Край на информационно-

разяснителната кампания за 

референдума 

Чл. 16, ал. 3 и § 2 от 

ЗПУГДВМС  и чл. 

133, ал. 5 от ИК 

- 24 часа преди 

деня на 

референдума 

До 24,00 ч. на 

25.01.2013 г. 

 

21. Оборудване на помещенията 

за гласуване 

  25.01.2013 г. 

петък 

Директор на 

дирекция 

Административно 

обслужване 

22. Ден за размисъл Чл. 16, ал. 3 и § 2 от 

ЗПУГДВМС и чл. 

133, ал. 5 от ИК  

 26.01.2013 г. 

 

 

23. Раздаване на бюлетини, 

пликове и други технически 

средства съвместно с РИК на 

СИК / ръководителите на 

болничните заведения 

предават избирателните 

списъци на СИК –лично/ 

  26.01.2013 г. 

събота 

Секретар на 

община 

Съвместно с 

представител на 

РИК и комисия 

назначена със 

заповед на Кмета 

      

 ДЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН 

РЕФЕРЕНДУМ 

  27.01.2013 г.  
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№ Основни процедури, събития и 

действия 

Основание от 

ЗПУГДВМС/ИК 

Време 

(дни/часове) 

спрямо деня на 

референдума 

Срок до дата  

(вкл.)/срок 

Отговорни служители 

1. Секционната комисия отчита 

резултатите от гласуването 

пред районната комисия 

Чл. 20, ал. 4 от 

ЗПУГДВМС 

до 24 часа от 

приключване 

на 

гласуването 

27.01.2013 г.  

2. Транспортиране на 

представителите на СИК до 

РИК 

  27.01.2013 г. Секретар на 

община 

Съвместно с 

комисия 

назначена със 

заповед на 

кмета 

2. СИК предава 3-тия екземпляр 

от протокола и останалите 

материали на общинската 

администрация 

Чл. 20, ал. 3 от 

ЗПУГДВМС 

до 24 часа от 

приключване 

на 

гласуването 

27.01.2013 г. 

28.01.2013 г. 

Секретар на 

община 

Съвместно с 

комисия 

назначена със 

заповед на 

кмета 

 


