
ВАЖНИ ДАТИ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, 

ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 12 МАЙ 2013 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време 

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

1. Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и кметски 

наместници или кметовете на райони обявяват избирателните списъци. 

Избирателните списъци се публикуват на интернет страницата на 

съответната община 

Чл. 54, ал. 1 и 4 - 40 дни 1.04.2013г. 

2. РИК с решение формира единните номера на избирателните секции в района 

съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК 

Чл. 71, ал. 6 

 

- 30 дни 11.04.2013г. 

3. Краен срок за избирателите с трайни увреждания да подадат заявление за 

гласуване с подвижна избирателна урна 

Чл. 176, ал. 1 - 30 дни 11.04.2013г. 

4. ЦИК провежда обучение на РИК не по-късно от 15 дни от назначаването им 

и на членовете на СИК извън страната преди заминаването им 

 

Чл. 26, ал.1, т.3, 

изр.2 

- 30 дни 11.04.2013г. 

5. Български гражданин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 или 2 и 

желае да гласува, заявява това не по-късно от 30 дни преди изборния ден в 

писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено 

лично, чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство 

на Република България в съответната държава или чрез електронно 

заявление през интернет страницата на ЦИК, като постъпилите електронно 

заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на ЦИК при 

спазване изискванията на ЗЗЛД. 

Краен срок за подаване на заявления за гласуване извън страната 

Чл. 44, ал. 2 

Чл. 74, ал. 4 

 

- 30 дни 11.04.2013г. 

6. ЦИК определя населените места в чужбина, в които ще се образуват 

избирателни секции 

Чл. 74, ал. 5, 

изр. 2 

- 21 дни 20.04.2013г. 

7. Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се 

публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на 

дипломатическите и консулските представителства на Република България 

на интернет страницата на Министерството на външните работи и на 

дипломатическото и консулското представителство. 

Чл. 44, ал. 8 - 18 дни 23.04.2013г. 
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време 

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

8. Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъците 

по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени 

места 

Чл. 53, ал. 1 - 14 дни 27.04.2013г. 

9. Общинската администрация издава  удостоверения за гласуване на друго 

място на служебно заетите лица в произвеждането на изборите за народни 

представители 

Удостоверения за гласуване на друго място се издават само на следните 

лица : 

1.Членове на ЦИК; 

2.Членове на РИК; 

3.Кандидати за народни представители ; 

4.Наблюдателипо смисъла наИзборният кодекс. 

 

Чл. 49, ал. 4 

§ 1, т. 13 ДР 

- 14 дни 27.04.2013г. 

10. Списъкът на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в 

избирателния списък в изборния ден се публикува на интернет страницата на 

съответната община. 

Чл. 48а - 10 дни 1.05.2013г. 

11. Избирателите подават до кмета на общината/района/кметството  заявления 

за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци 

Чл. 50, ал. 2 - 7 дни 4.05.2013г. 

12. РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация 

мерките, позволяващи на избиратели с увреждания на опорно-двигателния 

апарат или на зрението да гласуват   

Чл. 175, ал. 1 - 7 дни 4.05.2013г. 

13. Забрана за огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение 

по повод изборите под каквато и да е форма  

Чл. 136 - 24 часа преди 

изборния ден 

От 00,00 ч. на 

11.05.2013г. до 

21,00 ч. на 

12.05.2013г.  

14. Край на предизборната агитация (кампания) Чл. 133, ал. 5 - 24 часа преди 

изборния ден 

До 24,00 ч. на 

10.05.2013г.  

15. ИЗБОРЕН ДЕН   12.05.2013г. 

 


