УТВЪРЖДАВАМ:
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: __________П__________
/ЗАМ. КМЕТ – инж. КАТЯ МИТОВСКА/

ХРОНОГРАМА
за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Люляково на 30.04.2017 г.
(приета с Решение № 4416-МИ от 7 март 2017 г.)
№

Основни процедури, събития и действия

Основание
от ИК и
приложими
решения

Време
(дни/часове)
спрямо изборния
ден

Срок до дата
(вкл.)

1.

Президентът на републиката насрочва частични избори за кметове на
кметства

Чл. 463, ал. 5

Не по-късно от
40 дни преди
изборния ден

20.03.2017 г.

2.

Заповед на Кмета на общината за назначаване на комисия за
осъществяване на организационно-техническата подготовка и
произвеждането на изборите

Чл.18, ал.1

3.

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на
територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и
адрес. В същия срок кметът изпраща копие от заповедта на ТЗ на ГД
„ГРАО“ в МРРБ в областта, на ОИК и я обявява на публично
общодостъпно място

Чл. 8, ал. 2
и чл. 464, т. 7

Не по-късно от
35 дни преди
изборния ден

25.03.2017 г.

4.

ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината
съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на
ЦИК

Чл. 8, ал. 8

Не по-късно от
35 дни преди
изборния ден

25.03.2017 г.

Заповед
№290/06.03.2017 г.
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№

Основни процедури, събития и действия

Основание
от ИК и
приложими
решения

Време
(дни/часове)
спрямо изборния
ден

Срок до дата
(вкл.)

5.

Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните
секции като изпраща заверено копие от заповедта си за образуване на
избирателните секции
Кметът на общината съобщава публично и публикува на интернет
страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на
консултации за съставите на СИК
Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните
списъци и уведомява за това ОИК

Чл. 8, ал. 6

Не по-късно от
34 дни преди
изборния ден
Не по-късно от
34 дни преди
изборния ден
Не по-късно от
31 дни преди
изборния ден
Не по-късно от
30 дни преди
изборния ден

26.03.2017 г.

Не по-късно от
30 дни преди
изборния ден

30.03.2017 г.

Не по-късно от
30 дни преди
изборния ден

30.03.2017 г.

6.
7.
8.

9.

10.

Чл. 91, ал. 1,
изр. второ
Чл. 41, ал. 3

Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на Чл. 408, ал. 1 и
условията по чл. 396, ал. 2 и желае да бъде вписан в избирателните
ал. 2
списъци за частичните избори и не е бил вписан в избирателните
списъци – част ІІ, в изборите на 25 октомври 2015 г., представя
декларация по образец в общинската администрация по адреса на
пребиваване на територията на съответното населено място.
Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова
декларация само при промяна на някои от декларираните
обстоятелства
Заповед на Кмета на общината за определяне на местата за поставяне
Чл.175
на агитационни материали
При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на
СИК

Чл.91, ал.3

26.03.2017 г.
29.03.2017 г.
30.03.2017 г.
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№

Основни процедури, събития и действия

Основание
от ИК и
приложими
решения

Време
(дни/часове)
спрямо изборния
ден

Срок до дата
(вкл.)

11.

ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на
правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата,
изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано
заличаване от избирателните списъци
Кметът на общината предоставя в ОИК предложение за съставите на
СИК, когато е постигнато съгласие

Чл. 27, ал. 2

30 дни преди
изборния ден

31.03.2017 г.

Чл. 91, ал. 8 и
ал. 9

Не по-късно от
27 дни преди
изборния ден

02.04.2017 г.

Чл. 89, ал. 1
Чл. 464, т. 9

12.

13.

ОИК назначава СИК

Не по-късно от 25
дни преди
изборния ден

04.04.2017 г.

14.

Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци Чл. 26, ал. 2
Не по-късно от 20
част II се предават от кмета на общината.
дни преди
Част II на избирателните списъци се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРРБ
изборния ден
Обявяване на избирателните списъци – част І и част ІІ, от общинската Чл. 41, ал. 1 и 2 Не по-късно от 20
администрация на видно място в района на съответната избирателна
42, ал.1
дни преди
секция
чл. 464, т. 8
изборния ден
Начало на предизборната кампания
Чл. 464, т. 10
20 дни преди
изборния ден
Общинската администрация изпраща копие от част II на Чл. 410, ал. 1 и 2 Не по-късно от 19
избирателния списък на ЦИК.
дни преди
Проверка на обстоятелствата по чл. 396 от ИК се извършва от МВР и
изборния ден
МП по искане на общинската администрация. За гражданите на друга
държава –членка на ЕС, искането се придружава с копие от
декларациите

09.04.2017 г.

15.
16.
17.

09.04.2017 г.
10.04.2017 г.
10.04.2017 г.
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№

18.

19.

20.

21.

22.

Основни процедури, събития и действия

Основание
от ИК и
приложими
решения

Време
(дни/часове)
спрямо изборния
ден

ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на Чл. 27, ал. 2
Не по-късно от 15
правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата,
дни преди
изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано
изборния ден
заличаване от избирателните списъци (повторно)
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да Чл. 37, ал. 1
Не по-късно от
упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят
14 дни преди
да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в
изборния ден
писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и
изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през
интернет страницата на общинската администрация по постоянния
адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване
в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни
преди изборния ден
Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в Чл. 36, ал. 1 и 2 Не по-късно от
списъка
14 дни преди
по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни
изборния ден
населени места
При кмета се провеждат консултации за съставите на подвижните Чл. 90, ал. 2,
Не по-късно от
СИК
изр. първо, чл.
13 дни преди
91
изборния ден
Чл. 464, т. 13
Общинската администрация по настоящ адрес предава информация за Чл. 36, ал. 3
Не по-късно от
подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в
12 дни преди
МРРБ за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните
изборния ден
списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък
по постоянен адрес

Срок до дата
(вкл.)

14.04.2017 г.

15.04.2017 г.

15.04.2017 г.

16.04.2017 г.

17.04.2017 г.
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№

Основни процедури, събития и действия

Основание
от ИК и
приложими
решения

23.

Кметът на общината прави предложение до ОИК за съставите на
подвижните СИК

24.

ОИК назначава подвижната СИК
избирателна кутия

Чл. 90, ал. 2,
изр. второ
Чл. 464, т. 13
Чл. 89, ал. 2

25.

Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на
интернет страницата на общината списъка на заличените лица

26.

ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово
осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено
зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния
ден
Изпращане в ОИК списък с телефонния номер на избирателната
секция

27.
28.
29.

30.

за

гласуване с

подвижна

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки
в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление
до кмета на общината, кметството или кметския наместник
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 14-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 населеното място е назначена подвижна
секционна избирателна комисия
Заповед на Кмета на общината за организация в изборния ден

Време
(дни/часове)
спрямо изборния
ден

Не по-късно от
11 дни преди
изборния ден
Не по-късно от
10 дни преди
изборния ден
Чл. 39, ал. 1
Не по-късно от 10
дни преди
изборния ден
Чл. 234, ал. 1 и Не по-късно от 7
чл. 10
дни преди
изборния ден
Чл.18, ал.1
Чл. 43,
ал. 1 и ал. 2
Чл. 37, ал. 2

Срок до дата
(вкл.)

18.04.2017 г.
19.04.2017 г.
19.04.2017 г.
22.04.2017 г.

Не по-късно от 7
дни преди
изборния ден
Не по-късно от 7
дни преди
изборния ден
Не по-късно от 5
дни преди
изборния ден

22.04.2017 г.

3 дни

26.04.2017 г.

22.04.2017 г.
24.04.2017 г.
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№

Основни процедури, събития и действия

Основание
от ИК и
приложими
решения

Време
(дни/часове)
спрямо изборния
ден

Срок до дата
(вкл.)

31.

Образуват се избирателните секции в лечебни заведения, домове за
стари хора и други специализирани институции за предоставяне на
социални услуги
Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана
институция уведомява общинската администрация за вписаните в
списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по
постоянния им адрес (адрес на пребиваване)
Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване
от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за
вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните
списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване)
Край на предизборната кампания

Чл. 9, ал. 8

Не по-късно от 48
часа преди
изборния ден
Не по-късно от
48 часа преди
изборния ден

27.04.2017 г.

Не по-късно от
48 часа преди
изборния ден

27.04.2017 г.

32.

33.

34.
35.
36.
37.

38.

Чл. 28, ал. 2

Чл. 29, ал. 3

Чл. 182, ал. 4

24 часа преди
изборния ден
СИК получава бюлетините и изборните книжа и материали от Чл. 215 и чл. 218 В предизборния
общинската администрация и подготвя изборните помещения за
ден
гласуването
ИЗБОРЕН ДЕН
Веднага след предаване на протоколите и избирателните списъци на Чл. 100, ал. 1, т. Не по-късно от
ОИК СИК предава торбите с бюлетините и останалите книжа и
5
24 часа от
материали на общинската администрация
приключване на
гласуването
ОИК съставя протоколи с резултатите от гласуването. Приема
Чл. 447
Веднага след
решение за обявяване на избран кмет или за обявяване на втори тур за Чл. 452, ал. 2
обявяване на
избор на кмет. Издава удостоверение на избрания кмет
Чл. 87, ал. 1, т. резултатите, но не
по-късно от 48
26 и т. 29
часа след
приключване на
гласуването

27.04.2017 г.

24,00 ч. на
28.04.2017 г.
29.04.2017 г.
30.04.2017 г.
01.05.2017 г.

01.05.2017 г.
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№

Основни процедури, събития и действия

Основание
от ИК и
приложими
решения

39.
40.

Предизборен ден за втори тур
Произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет на кметство

41.

ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и
материали, с изключение на предназначените за ЦИК, в 7-дневен срок Чл. 87, ал. 1, т.
от обявяване на резултатите от изборите
33

42.

Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок
след изборния ден премахват поставените от тях агитационни
материали

Чл. 452, ал. 4

Чл. 186, ал. 3

Време
(дни/часове)
спрямо изборния
ден

Не по-късно от
7 дни след
изборния ден
Не по-късно от
7 дни от
обявяване на
резултатите от
избора
Не по-късно от
7 дни след
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

06.05.2017 г.
07.05.2017 г.
14.05.2017 г.

14.05.2017 г.

Хронограмата е изготвена на основание на Изборния кодекс и в изпълнение на Заповед №290/06.03.2017 г. на
изпълняващия длъжността Кмет на община Кърджали - инж. Катя Митовска – Зам. кмет, съгласно Заповед №218/21.02.2017 г.
на Кмета на община Кърджали.
ИЗГОТВИЛ:
НАЧАЛНИК СЕКТОР „АО”: _______П______
/Б. ИБРЯМ/
СЪГЛАСУВАНО:
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: ______П_________
/С. БЕКИР/
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АПИО”: _____П______
/С. РИЗА/

