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Как гласуваме 
в националния
референдум на

В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ ЩЕ ГЛАСУВАМЕ С БЯЛА 
БЮЛЕТИНА, КОЯТО СЕ ПОСТАВЯ В БЯЛ НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК.
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Отбележете или за да е валиден вота Ви!X V

25 октомври 2015 г.

МАКЕТ НА БЮЛЕТИНАМАКЕТ НА БЮЛЕТИНА

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

НеДа



ГЛАСУВАНЕ В ДЕНЯ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

В деня за гласуване за националния референдум гласоподавателят се явява в 
секционната избирателна комисия. Легитимира се пред член на комисията с личната си 
карта (със зелен паспорт – само гласоподавателите, родени до 31.12.1931 г.).

След вписване на данните от личната карта той получава бюлетината за гласуване в националния 
референдум и непрозрачен плик от член на СИК.  

Гласоподавател, който желае да гласува и за общински съветници и кметове, получава и бюлетините за 
гласуване за общински съветници и кметове и влиза сам в кабината за гласуване. Гласува за националния 
референдум, като поставя знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, върху квадратчето с избрания 
от него отговор на въпроса – „ДА“ или „НЕ“. Сгъва бюлетината и я поставя в плика. Гласува и върху 
бюлетините за общински съветници и кметове. Излиза от кабината. Пуска плика в кутията за гласуване за 
националния референдум и се подписва в списъка за гласуване в националния референдум.

Бюлетините за общински съветници и кметове, върху които избирателят е отбелязал своя вот, се пускат 
в кутия за гласуване за общински съветници и кметове, след като комисията свери номера на всяка една 
бюлетина с номерата от кочаните, от които са раздавани бюлетините, откъсне номера в долния десен край на 
бюлетината и постави втори печат на гърба на бюлетината. Избирателят се подписва и в списъка за гласуване 
за общински съветници и кметове.

Документът за самоличност на избирателя се връща след полагане на подпис в избирателния списък и в 
списъка за гласуване в референдума.

ЗА ДА Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН ВОТЪТ ВИ:

1. Не пускайте бюлетината в избирателната кутия без плик!
2. Не гласувайте с бюлетини, които не са по утвърдения образец! 

 (Образеца ще видите на таблото пред всяка СИК.)
3. Не зачертавайте бюлетината изцяло!
4. Не зачертавайте и двата отговора!

Гласувайте със знак 
„Х“ или „V“ с химикал, 
пишещ със син цвят!
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Отбележете или за да е валиден вота Ви!X V

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         
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