ХРОНОГРАМА
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

№

Основни процедури, събития и действия

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума

Срок до дата
(вкл.)

1.

Обнародване на решението на Народното
произвеждане на национален референдум

за

Чл. 13, ал. 8 от
ЗПУГДВМС

ДВ, бр. 83 от
30.10.2012 г.

2.

Президентът на Републиката в срок до един месец от
обнародването на решението на Народното събрание за
произвеждане на референдум определя датата на референдума,
която не може да е по-рано от два и по-късно от три месеца от
датата на обнародване на решението на Народното събрание

Чл. 14, ал. 1 от
ЗПУГДВМС

Указ № 385 от
31.10.2012 г., ДВ,
бр. 87 от
9.11.2012 г.

3.

Организационно-техническата подготовка
референдум се осъществява от МС.

Чл. 15, ал. 1 от
ЗПУГДВМС

на

събрание

Основание от
ЗПУГДВМС/ИК

национален

7 дни от
насрочване на
референдума

16.11.2012 г.

МС може да възложи координацията и изпълнението на
дейностите по организационно-техническата подготовка на
референдума на определен министър

§ 2 от ПЗР на
ЗПУГДВМС и чл. 13,
ал. 2 от ИК

4.

ЦИК утвърждава образците на изборните книжа

Чл. 12, ал. 2 от ИК, § 2
от ЗПУГДВМС

3 дни от
насрочването на
референдума

12.11.2012 г.
(Решение на ЦИК
№ 6-НР от
12.11.2012 г.)

5.

Ръководителите
на
дипломатическите
и
консулските
представителства трябва да поискат незабавно, но не по-късно от
70 дни преди деня на референдума съгласието на приемащата
държава за произвеждането на национален референдум

Чл. 9, ал. 1 и § 2 от
ЗПУГДВМС и чл. 74,
ал. 2, т. 1 и 2 от ИК

- 70 дни

17.11.2012 г.

2
№

Основни процедури, събития и действия

Основание от
ЗПУГДВМС/ИК

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума

Срок до дата
(вкл.)

6.

ЦИК приема решение за определяне условията, реда и
Чл. 9, ал. 1 и § 2 от
организацията за гласуване на българските граждани в ЗПУГДВМС и чл. 26,
дипломатическите и консулските представителства
ал. 1, т. 4 от ИК

- 70 дни

17.11.2012 г.

7.

ЦИК изпраща на МВнР решението за условията, реда и
организацията за гласуване в дипломатическите и консулските
представителства

Чл. 9, ал. 1 и § 2 от
ЗПУГДВМС и чл. 26,
ал. 1, т. 4 от ИК

- 69 дни

18.11.2012 г.

8.

Министърът на външните работи и ръководителите на
Чл. 9, ал. 1 и § 2 от
дипломатическите и консулски представителства публикуват на ЗПУГДВМС и чл. 44,
интернет страницата на МВнР условията и реда за гласуване в
ал. 5 от ИК
дипломатическите и консулските представителства

- 67 дни

20.11.2012 г.

9.

При областните управители се провеждат консултации за състава
на РИК

§ 2 от ЗПУГДВМС и
чл. 27, ал. 5 от ИК

- 65 дни

22.11.2012 г.

10. Областните управители представят в ЦИК предложенията за § 2 от ЗПУГДВМС и
състав на районните избирателни комисии в случаите, когато е чл. 27, ал. 6 и 7 от ИК
постигнато съгласие между участниците в консултациите

- 65 дни

22.11.2012 г.

11. Областните управители представят в ЦИК предложенията за § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
състав на районните избирателни комисии в случаите, когато не
27, ал. 5 и 8 от ИК
е постигнато съгласие между участниците в консултациите

- 65 дни

22.11.2012 г.

12. ЦИК приема и обнародва в „Държавен вестник“ методика за § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
определяне на резултатите от гласуването в националния 26, ал. 1, т. 27 от ИК
референдум

- 65 дни

22.11.2012 г.
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Основни процедури, събития и действия

Основание от
ЗПУГДВМС/ИК

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума

Срок до дата
(вкл.)

13. ЦИК определя структурата и съдържанието на единната § 2 от ЗПУГДВМС и
номерация на избирателните секции
чл. 26, ал. 1, т. 14 и 15
от ИК

- 60 дни

27.11.2012 г.

14. ЦИК назначава РИК

- 60 дни

27.11.2012 г.

15. ЦИК може да извърши поправка в изборните книжа при § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
констатирани непълноти или технически грешки и ги обнародва
12, ал. 3 от ИК
в „Държавен вестник”

- 55 дни

2.12.2012 г.

16. ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла

§ 2 от ЗПУГДВМС и чл.
26, ал. 1, т. 38 от ИК

- 55 дни

2.12.2012 г.

17. Кметовете на общини определят местата за обявяване на
избирателните списъци и уведомяват РИК

Чл. 8, ал. 2 от
ЗПУГДВМС и чл. 54,
ал. 3 от ИК

- 55 дни

2.12.2012 г.

18. ГД “Изпълнение на наказанията” в Министерството на
правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата,
изтърпяващи
наказание
лишаване
от
свобода
за
автоматизираното им заличаване от избирателните списъци

§ 2 от ЗПУГДВМС и
чл.. 46, ал. 2 от ИК

- 55 дни

2.12.2012 г.

- 55 дни

2.12.2012 г.

Чл. 7, ал. 1 и § 2 от
ЗПУГДВМС и чл. 27,
ал. 1, 9 и 10 от ИК

19. МВР предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, които са § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
заминали извън Република България не по-малко от 2 месеца
56, ал. 1 т ИК
преди деня на референдума и не са се завърнали, за заличаване
на имената им от избирателните списъци
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Основание от
ЗПУГДВМС/ИК
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Чл. 7, ал. 4 от
ЗПУГДВМС и чл. 71,
ал. 2 и 3от ИК

- 55 дни

2.12.2012 г.

21. ЦИК определя условията и сроковете за възлагане чрез конкурс § 2 от ЗПУГДВМС и
на компютърната обработка на данните от гласуването
чл. 26, ал. 1, т. 28 от ИК

- 54 дни

3.12.2012 г.

22. Кметовете на общини изпращат на ГД „ГРАО” в МРРБ списък с § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
адресите на избирателните секции и уведомяват РИК
71, ал. 4 от ИК

- 53 дни

4.12.2012 г.

23. Инициативни комитети – застъпници на алтернативна теза § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
представят в ЦИК заявление за регистрация
97, ал. 5, т. 2 от ИК

- 50 дни

07.12.2012 г.

24

- 50 дни

07.12.2012 г.

§ 2 от ЗПУГДВМС и чл.
26, ал. 1, т. 26 от ИК

- 50 дни

7.12.2012 г.

26. ЦИК определя единната номерация и начина на защита на § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
удостоверенията за гласуване на друго място
26, ал.1, т. 32 от ИК

- 50 дни

7.12.2012 г.

20. Кметовете на общини образуват със заповед избирателните
секции на територията на общината и утвърждават тяхната
номерация и адрес. Заповедта на кмета се обявява публично.

ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на списъците, § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
представени от инициативните комитети за участие в
97, ал. 5, т. 2
националния референдум

25. ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели
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Основни процедури, събития и действия

Основание от
ЗПУГДВМС/ИК

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума

Срок до дата
(вкл.)

за

Чл. 7, ал. 4 от
ЗПУГДВМС и чл. 34,
ал. 2 от ИК

- 44 дни

15.12.2012 г.

28. Кметовете на общини изпращат на РИК състава на секционните
избирателни комисии в случаите, когато е постигнато съгласие
между участниците в консултациите.

Чл. 7, ал. 4 от
ЗПУГДВМС и чл. 34,
ал. 6 и 7 от ИК

- 42 дни

15.12.2012 г.

29. Кметовете на общини изпращат на РИК предложенията на § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
участниците в консултациите за състав на секционните
34, ал. 5 от ИК
избирателни комисии в случаите, когато не е постигнато
съгласие между участниците в консултациите

- 42 дни

15.12.2012 г.

30. РИК с решение формира единните номера на избирателните
секции в района съобразно единната номерация на секциите,
определена с решение на ЦИК

§ 2 от ЗПУГДВМС и
чл. 71, ал. 6 от ИК

- 44 дни

15.12.2012 г.

31. Министерският съвет организира издаването на информационен
лист

Чл. 15, ал. 2 от
ЗПУГДВМС

40 дни преди деня
на референдума

18.12.2012 г.

32. Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и
кметски наместници или кметовете на райони обявяват
избирателните списъци. Избирателните списъци се публикуват и
на интернет страницата на съответната община

Чл. 8, ал. 2 от
ЗПУГДВМС и чл. 54,
ал. 1 и 4 от ИК

- 40 дни

17.12.2012 г.

- 40 дни

17.12.2012 г.

27. При кмета на общината
назначаването на СИК

се

провеждат

консултации

33. Доставчиците на медийни услуги, с изключение на електронните § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
медии, обявяват условията и цените на предоставените от тях
138 от ИК
услуги на интернет страниците си. Тези условия и цени се
изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК
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Основание от
ЗПУГДВМС/ИК
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34. Министерският съвет определя тарифа за заплащане на § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
предаванията по БНТ, БНР и техните регионални центрове.
147 от ИК
Тарифата се изпраща незабавно на Сметната палата и на ЦИК

- 40 дни

17.12.2012 г.

35. Електронните медии, с изключение на БНТ, БНР и техните § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
регионални центрове, определят и обявяват на интернет 148, ал. 2 и 3 от ИК
страницата си условията, реда и тарифите за предоставяне на
време за отразяване на информационно-разяснителната
кампания и ги изпращат на Сметната палата. Електронните
медии с национален обхват предоставят тези условия, ред и
тарифи на ЦИК. Електронните медии с регионален и местен
обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на съответната
РИК

- 40 дни

17.12.2012 г.

36. РИК назначават СИК/ПСИК

- 37 дни

20.12.2012 г.

37. ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините, § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
определя съвместно с МС условията и реда за отпечатването им
26, ал. 1, т. 16 от ИК

- 33 дни

24.12.2012 г.

38. ЦИК одобрява постигнатите споразумения между генералните § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
директори на БНТ, БНР и представители на инициативните
139, ал. 4 от ИК
комитети за екипите, формите и темите на диспутите за
отразяване на кампанията. Одобреното споразумение се изпраща
незабавно на Сметната палата

- 31 дни

26.12.2012 г.

Чл. 7, ал. 3 от
ЗПУГДВМС и чл. 34,
ал. 1 от ИК
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№

Основни процедури, събития и действия

39. Гласоподаватели с трайни увреждания, които желаят да гласуват
с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си за това чрез
заявление по образец до общинската администрация по
постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато са
подали заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК

Основание от
ЗПУГДВМС/ИК

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума

Срок до дата
(вкл.)

§ 2 от ЗПУГДВМС и
чл. 176, ал. 1 от ИК

- 30 дни

27.12.2012 г.

40. Общините предоставят безвъзмездно на инициативния комитет и Чл. 16, ал. 2, изр. 2 от
на застъпници на алтернативната позиция подходящи помещения
ЗПУГДВМС
за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса или
въпросите на референдума
41. Информационно-разяснителната кампания започва 30 дни преди
датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа
преди тази дата

Чл. 16, ал. 3 от
ЗПУГДВМС

- 30 дни до деня на От 28.12.2012 г. до
референдума
24,00 ч. на
25.01.2013
- 30 дни

От
28.12.2012 г.

42. ЦИК определя размера и вида на таблото, което се поставя пред § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
изборното помещение
190, ал. 4 от ИК

- 25 дни

1.01.2013 г.

43. Български гражданин, който желае да гласува в дипломатическо § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
или консулско представителство, заявява за това чрез заявление 44, ал. 2 и чл. 74, ал. 4
по образец, подадено лично или чрез писмо или в електронна
от ИК
форма до дипломатическото или консулското представителство
на Република България в съответната държава.

- 25 дни

1.01.2013 г.

Краен срок за подаване на заявления в дипломатическите и
консулските представителства за гласуване в дипломатическо
или консулско представителство
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Основни процедури, събития и действия

Основание от
ЗПУГДВМС/ИК

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума

Срок до дата
(вкл.)

44. Ръководителите
на
дипломатическите
и
консулските § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
представителства на Република България предоставят на ЦИК 74, ал. 5, изр. 1 от ИК
информация за постъпилите заявления за гласуване в
дипломатическо или консулско представителство

- 23 дни

3.01.2013 г.

45. ЦИК определя населените места с дипломатически и консулски § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
представителства, в които ще се образуват избирателни секции
74, ал. 5, изр. 2от ИК

- 21 дни

5.01.2013 г.

46. ЦИК определя условията и реда за извършване
социологически проучвания в деня на референдума

- 20 дни

6.01.2013 г.

- 18 дни

От 9.01.2013 г.

48. Министърът на външните работи и ръководителите на § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
дипломатическите и консулските представителства на Република
44, ал. 6 от ИК
България публикуват списъците на лицата, заявили желание да
гласуват в дипломатически и консулски представителства, на
интернет страницата на МВнР и на дипломатическите и
консулските представителства

- 18 дни

8.01.2013 г.

49. При министъра на външните работи или оправомощен от него § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
зам.-министър се провеждат консултации с парламентарно
37, ал. 2 и 4 от ИК
представените партии и коалиции от партии и партиите, които
имат членове в ЕП, за определяне на съставите на СИК в
дипломатически и консулски представителства

- 16 дни

10.01.2013 г.

на § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
. 26, ал. 1, т. 21 от ИК

47. Бюлетините започват да се отпечатват не по-рано от 18 дни
преди деня на референдума

§ 2 от ЗПУГДВМС и
чл. 166, ал. 7 от ИК
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Основание от
ЗПУГДВМС/ИК
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(дни/часове)
спрямо деня на
референдума

Срок до дата
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50. Министърът на външните работи или оправомощен от него зам.- § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
министър при постигнато съгласие на участниците в
37, ал. 8 от ИК
консултациите, представя в ЦИК предложенията за състава на
СИК в дипломатически и консулски представителства и
документите по чл. 37, ал. 7, т. 2, 3 и 4 от ИК

- 15 дни

11.01.2013 г.

51. Министърът на външните работи или оправомощен от него зам.- § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
министър при непостигнато съгласие на участниците в
37, ал. 6 от ИК
консултациите, изпраща на ЦИК предложенията на партиите и
коалициите от партии, участвали в консултациите

- 15 дни

11.01.2013 г.

52. МВнР изпраща на ГД “ГРАО” в МРРБ
получените от § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
ръководителите
на
дипломатическите
и
консулските 44, ал. 4, изр. 2 от ИК
представителства на Република България данни за българските
граждани, които са заявили, че ще гласуват в дипломатически и
консулски представителства за автоматизирано заличаване от
избирателните списъци за гласуване в Република България

- 15 дни

11.01.2013 г.

53. МВР предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, които са
заминали извън Република България не по-малко от 2 месеца
преди деня на референдума за автоматизирано заличаване
имената им от избирателните списъци (повторно)

§ 2 от ЗПУГДВМС и
чл. 56, ал. 1 от ИК

- 15 дни

11.01.2013 г.

54. Краен срок за подаване на заявления и вписване на
гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни
населени места, в списъците по настоящ адрес

§ 2 от ЗПУГДВМС и
чл. 53, ал. 1 от ИК

- 14 дни

12.01.2013 г.

- 14 дни

12.01.2013 г.

55. Общинската администрация издава удостоверения за гласуване § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на 49, ал. 4 и § 1, т. 13 от
референдума
ДР на ИК
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- 12 дни

14.01.2013 г.

- 12 дни

14.01.2013 г.

58. Общинските администрации по постоянен адрес предават на ГД § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
“ГРАО” в МРРБ данни за издадените удостоверения за гласуване
49, ал. 5 от ИК
на друго място за автоматизирано заличаване на лицата от
списъците по постоянен адрес

- 12 дни

14.01.2013 г.

59. Общинските администрации и кметствата представят на РИК § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на
49, ал. 10 от ИК
друго място

- 12 дни

14.01.2013 г.

60. Гласоподавателите
подават
до
кмета
на
Чл. 8, ал. 2 от
общината/района/кметството заявления за отстраняване на ЗПУГДВМС и чл. 50,
непълноти и грешки в избирателните списъци
ал. 2 от ИК

- 7 дни

19.01.2013 г.

61. ЦИК издава разрешения за провеждане на социологически
проучвания в деня за гласуване в референдума

§ 2 от ЗПУГДВМС и
чл. 137, ал. 1 от ИК

- 7 дни

19.01.2013 г.

62. РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова
информация мерките, позволяващи на гласоподаватели с
увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да
гласуват

§ 2 от ЗПУГДВМС и
чл. 175, ал. 1 от ИК

- 7 дни

19.01.2013 г.

56. ЦИК назначава
представителства

СИК

в

дипломатически

и

Основание от
ЗПУГДВМС/ИК

консулски § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
37, ал. 1 от ИК

57. Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД
„ГРАО” в МРРБ информация за подадените искания за гласуване
по настоящ адрес за автоматизирано включване на
гласоподавателяв избирателните списъци по настоящ адрес и
заличаването на гласоподавателя от избирателния списък по
постоянен адрес

§ 2 от ЗПУГДВМС и
чл. 53, ал. 3 от ИК
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63. ЦИК извършва промени в съставите на СИК в дипломатимески
или консулски представителства по предложение на партиите
или коалициите от партии

§ 2 от ЗПУГДВМС и
чл. 37, ал. 12, изр. 3
от ИК

- 5 дни

21.01.2013 г.

64. Забрана за огласяване на резултати от допитвания до
общественото мнение по повод референдума под каквато и да е
форма

§ 2 от ЗПУГДВМС и
чл. 136 от ИК

- 24 часа преди
деня на
референдума

От 00,00 ч. на
26.01.2013 г. до
19,00/20,00 ч. на
27.01.2013 г.

Чл. 16, ал. 3 и § 2 от
ЗПУГДВМС и чл. 133,
ал. 5 от ИК

- 24 часа преди
деня на
референдума

До 24,00 ч. на
25.01.2013 г.

65. Край
на
информационно-разяснителната
референдума

кампания

за

66. Ден за размисъл

Чл. 16, ал. 3 и § 2 от
ЗПУГДВМС и чл. 133,
ал. 5 от ИК

26.01.2013 г.

67. ДЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

27.01.2013 г.

68. ЦИК обявява края на деня за референдум след приключване на § 2 от ЗПУГДВМС и
гласуването
чл. 26, ал. 1, т. 36 от ИК

27.01.2013 г.

69. Оповестяване на резултати от социологически проучвания
70. Секционната комисия отчита резултатите от гласуването пред
районната комисия

§ 2 от ЗПУГДВМС и чл. След 19,00/20,00 ч.
137, ал. 3 от ИК
на 27.01.2013 г.
Чл. 20, ал. 4 от
ЗПУГДВМС

до 24 часа от
приключване на
гласуването
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71. СИК в дипломатически и консулски представителства изпращат § 2 от ЗПУГДВМС и чл. Незабавно, но не
на ЦИК протокол-грама с резултатите от гласуването, сканиран 39, ал. 1, т. 5 и чл. 232 по-късно от 24,00
екземпляр от протокола на СИК и сканиран списък за гласуване
от ИК
часа местно време
в дипломатическо и консулско представителство

27.01.2013 г./

72. СИК предава 3-тия екземпляр от протокола и останалите
материали на общинската администрация

Чл. 20, ал. 3 от
ЗПУГДВМС

до 24 часа от
приключване на
гласуването

27.01.2013 г.

73. Районната комисия отчита резултатите от гласуването пред ЦИК

Чл. 21, ал. 3 и 4 от
ЗПУГДВМС

до 48 часа след
получаване на
последния
секционен
протокол

74. РИК предават на ЦИК екземпляра от протокола на РИК, § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК и 241, ал. 1, чл. 29, ал. 1,
копия от разписките
т. 18 от ИК

до 48 часа след
получаване на
последния
протокол на СИК

75. ЦИК обобщава данните за цялата страна и обявява резултатите от Чл. 22 от ЗПУГДВМС
гласуването

до 3 дни след
приключване на
гласуването

76. Инициативните комитети
агитационни материали.

премахват

поставените

от

тях § 2 от ЗПУГДВМС и чл. до 3 дни след деня
134, ал. 9 от ИК
на референдума

При неизпълнение на задължението по чл.134, ал. 9 от ИК се
налага глоба от 1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал. 1 от ИК)

28.01.2013 г.

28.01.2013 г.
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77. РИК предава на областната администрация останалите книжа и § 2 от ЗПУГДВМС и чл.
материали, с изключение на предназначените за ЦИК
29, ал. 1, т. 19, чл. 241,
ал. 4 от ИК

до 7 дни от
обявяване на
резултатите

78. Законността на резултата от националниян референдум може да Чл. 24 от ЗПУГДВМС
се оспори чрез ЦИК пред ВАС

до 7 дни от
обявяване на
резултатите

Срок до дата
(вкл.)

79. Решението на ЦИК за резултатите от референдума се изпраща на
Народното събрание
80. ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от § 2 от ЗПУГДВМС и
гласуването по избирателни секции
чл. 26, ал.1, т. 33 от ИК
81. ЦИК публикува резултатите от националния референдум по § 2 от ЗПУГДВМС и
избирателни секции в бюлетин
чл. 26, ал. 1, т. 34, § 12,
ал. 3, т. 3 ПЗР от ИК

до 40 дни
след деня на
референдума

08.03.2013 г.

