Съобщение относно изборите на 25.10.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Своге уведомява избирателите във връзка с предстоящите
избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. , че могат да подадат :
І. До Кмета на общината, кметствата, кметските наместници следните изборни книжа :
1. Декларация от гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на
условията и желае да бъде вписан в избирателен списък / Приложение № 8-МИ Декларация
за вписване в избирателен списък – част II / до 14.09.2015 г.
2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна в изборите за общински
съветници и кметове на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да
упражняват избирателното си право в изборното помещение / Приложение № 16-МИ
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия / -до 04.10.2015 г.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава
най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко
от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна урна.
3. Заявление за вписване по настоящ адрес/към 24.04.2015г. включително/ на избирател,
чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места / Приложение № 12-МИ
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес / до 10.10.2015 г.
4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци / Приложение
№ 7-МИ Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък / до 17.10.2015г.
5. Заявление за дописване в избирателните списъци имената на гражданите които имат
право да гласуват, но са пропуснати / Приложение № 10-МИ Заявление за вписване на
пропуснати избиратели в избирателния списък / до предаване списъците на СИК.
6. 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 20-дневния 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 общината е назначена подвижна секционна избирателна
комисия Приложение № 16-МИ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия / - до
19.10.2015 г.
ІІ. Избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, могат да гласуват
в избрана от тях секция, различна от секцията по постоянния им адрес (адрес на
пребиваване); избиратели, вписани в избирателните списъци в лечебни заведения, домове за
стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в
изборния ден не се намират в тях;задържани лица, които не изтърпяват наказание лишаване от
свобода и в изборния ден са извън мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода; избиратели, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна
избирателна комисия или охрана на съответната секция; след представяне на декларация
Приложение № 74-МИ Декларация от избиратели, вписвани в допълнителната страница на избирателния списък
в изборния ден
от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 25

октомври 2015 г. пред съответната секционна избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Своге уведомява избирателите във връзка с предстоящия
НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ на 25 октомври 2015 г , че могат да подават :
І. До Кмета на общината, кметствата, кметските наместници следните изборни книжа :

1.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна / Приложение № 17-НР Заявление за
гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) /

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава
най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко
от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна урна.
2. Заявление-декларация за гласуване в определено населено място /отнася се за
избирателите, които за двата вида избори на 25 октомври 2015 г са включени в
различни населени места и не могат с искане по настоящ адрес да гласуват на всички
видове избори в едно и също населено място/ /Приложение № 19-НР Заявление – декларация
за издаване на удостоверение за гласуване в определено място (по § 5, т. 1 от ДР на ИК във вр. с § 2 от
ПЗР на ЗПУГДВМС) / - до 10.10.2015г.,
3.

Заявление за вписване по настоящ адрес / Приложение № 18-НР Заявление за вписване в
избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) / -

до 10.10.2015 г.
4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци / Приложение
№ 12-НР Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1,
изр. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) / - до 17.10.2015 г.

5. Заявление за дописване имената на гражданите, които имат право да гласуват в
съответната секция, но са пропуснати / Приложение № 13-НР Заявление за вписване в
избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) / - до
предаване списъците на СИК .
6. Заявление от български граждани, за вписване в избирателния списък на секцията по
постоянен адрес от който са заличени / Приложение № 10-НР Заявление за изключване от
списъка на заличените лица при произвеждане на национален референдум преди предаването на
избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) / -

до предаване списъците на СИК.
ІІ. избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, могат да
гласуват в избрана от тях секция различна от секцията по постоянния им адрес, след
представяне на декларация - Приложение № 53-НР Декларация пред СИК от гласоподавател, че не е
гласувал и няма да гласува на друго място в националния референдум (по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 30, ал.
3, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Заявленията от гражданите във връзка с предстоящите избори за общински съветници и
кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. се подават в гишета „Гражданска
регистрация и административно обслужване” в съответните населени места от Община Своге.

