Информация за гласуване извън страната

С Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република
България на НС, обн. в ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г. и съответно Указ № 279 от 8 август
2016 г., обн. ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г., на 6 ноември 2016 г. са насрочени:
Ι. Избори за президент и вицепрезидент на републиката,
ΙΙ. Национален референдум с въпроси:
1. „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна
система с абсолютно мнозинство в два тура?“,
2. „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и
референдумите?“,
3. „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на
политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен
глас на последните парламентарни избори?".
В съответствие с Изборния кодекс, Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление и решение на Централната избирателна
комисия (ЦИК) №3460-ПВР/НР от 09.09.2016 г. относно условията, реда и
организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън
страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния
референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.:
Право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент, имат български
граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са
поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Тези
условия важат и за правото на гласуване в националния референдум като допълнително
е уточнено, че трябва да имат постоянен адрес в България към 8 август 2016 г.
Гласуването в чужбина се провежда в избирателни секции в дипломатическите и
консулски представителства (ДКП) на РБ и извън тях, при условията, обявени с
Решение на ЦИК № 3459-ПВР/НР от 09.09.2016 . Общият брой на избирателните
секции в една държава, не може да надвишава 35.
Изборният ден започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно
време. За да гласува, избирателят представя оригинален документ за самоличност
(паспорт, лична карта или военна карта - само за военнослужещите). Когато срокът за
валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той може да гласува,
само ако представи удостоверение, издадено от ДКП на РБ, че е подал заявление за нов
документ за самоличност. Преди да гласуват избирателите попълват декларации по
образец, отделно за изборите за президент и вицепрезидент, и отделно за референдума
в зависимост от своето намерение. Неподалите заявление за гласуване се вписват
допълнително в избирателния списък .
Редът за образуване на избирателни секции извън страната, както и другите документи
свързани с изборите, могат да бъдат намерени на интернет страницата на МВнР http://www.mfa.bg/ или на страницата на ЦИК - https://www.cik.bg

