
Централна
Избирателна
Комисия

Гласуване на 
избиратели 

с увреждания на 

КАКВИ СА ОБЛЕКЧЕНИЯТА ЗА ГРАЖДАНИТЕ С УВРЕДЕНО 
ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО 
ПРИ ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ И НА НАЦИОНАЛНИЯ 
РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015 Г.

Гражданите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 
които имат право да избират общински съветници и кметове и да 
гласуват на националния референдум, имат право:

1. Да гласуват в специално обозначената с табела или други обозначителни знаци секция 
на първия етаж (партер) при гласуване в сгради с повече от един етаж. Пред тази 
секция се поставят обозначителни знаци указващи допълнителното и предназначение.

2. Да гласуват в избраната от тях подходяща секция на територията на общината след 
представяне на валиден документ за самоличност и подаване на декларация пред 
СИК, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Всяка СИК разполага с 
такива декларации.

3. Да гласуват с посочен от тях придружител, когато увреждането им не позволява сами 
да извършат необходимите действия при гласуването. Разрешението за гласуване се 
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дава от председателя на СИК, 
а при оспорване на решението му 
спорът се решава окончателно от СИК.

  Когато увреждането не позволява на избирателя/
гласоподавателя да се подпише, в полето за 
подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ 
и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в 
графа забележки на избирателните списъци и в 
протоколите на СИК.

  Неграмотността не е основание за гласуване с 
придружител.

  Член на комисията, кандидат, представител на 
партия, коалиция или инициативен комитет, 
застъпник или наблюдател не могат да бъдат 
придружители.

  Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели/
гласоподаватели.

4. Да гласуват с подвижна избирателна кутия (в домовете си), когато са с трайни 
увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение.

  За гласуване с подвижна избирателна кутия избирателят/гласоподавателят трябва:
• да подаде саморъчно подписано заявление по образец до съответната общинска 

администрация чрез писмо, факс или електронна форма с приложено копие от 
документ на ТЕЛК/НЕЛК в срок до 4 октомври 2015 г. 

  Образците на заявления са Приложение № 16-МИ от книжата за изборите 
за общински съветници и за кметове и Приложение № 17-НР от книжата за 
националния референдум. Книжата се намират на интернет страницата на 
Централната избирателна комисия www.cik.bg;

• да е вписан в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите и за 
националния референдум;

• да притежава валиден документ за самоличност.
  Гражданите, които не са подали заявление в срок до 4 октомври 2015 г. могат 

да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 19 
октомври 2015 г. и на територията на общината е назначена подвижна секционна 
избирателна комисия.

5. Да правят заявки за осигуряване на транспорт или друга помощ от общината за 
гласуване в изборния ден, на предварително обявен за целта телефон.

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  


