№

2016

9

9

12

година

септември

10
септември

29
30

11
септември

16
септември

78

11
октомври
80

87

не по-късно от 57 дни ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната,
преди изборния ден включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани
извън страната

Чл.11,ал.1

не по-късно от 56 дни ЦИК изпраща на Министерството на външните работи решенията за условията за
преди изборния ден образуване на избирателните секции извън страната и за реда за гласуване на
българските граждани извън страната

Чл.11,ал.1

незабавно след
изпращане от ЦИК на МВнР и ръководителите на ДКП публикуват на интернет страниците на МВнР и ДКП Чл.20
условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и условията,
съответните решения
реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната

13

16

ХРОНОГРАМА
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени за 6 ноември 2016 г.,
приета с Решение № 3330-ПВР от 2 август 2016 г. на ЦИК

15
октомври

не по-късно от 55 дни ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за
преди изборния ден гласуване на друго място
Въз основа на информация от МВнР ЦИК обявява местата извън страната, в които се
не по-късно от 50 дни образуват избирателни секции в ДКП
преди изборния ден
ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели

94

октомври

Чл.14,ал.1 и
Чл.57,ал.1,т.17
Чл.57,ал.1,т.14

Организациите на българските граждани в съответното място извън
страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за
Чл.13,ал.3
местоположението на избирателните секции извън страната, което се
не по-късно от 25 дни публикува на интернет страницата на съответното ДКП
преди изборния ден
Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън
страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез
Чл.16,ал.1
електронно заявление през интернет страницата на ЦИК
не по-късно от 21 дни ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и
преди изборния ден броя на избирателните секции във всяко място
Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на
ДКП

91

18

Чл.57,ал.1,т.37

не по-късно от 18 дни
Избирателните списъци на лицата, заявили желание за гласуване извън страната се
преди изборния ден
публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на
интернет страницата на МВнР и на съответното ДКП

Чл.12
Чл.13,ал.5

Чл.31,ал.1

не по-късно от 12 дни
ЦИК назначава СИК извън страната
Чл.101
преди изборния ден
октомври
Всяка партия, коалиция или инициативен комитет регистрирали кандидатски листи
предават на РИК, съответно на ЦИК (за секциите извън страната) списъци с лицата,
Списъците се публикуват на интернет страницата на съответната комисиякоито ще са
122
Чл.124,ал.4
представители на партията, коалицията или инициативния комитет. Списъците се
5 ноември до изборния ден публикуват на интернет страницата на съответната комисия
105

24

ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на
наблюдателите

123

126

6 ноември

127

6 ноември

133
134
135

Чл.112,ал.1 и
Чл.113

ИЗБОРЕН ДЕН
Гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч. в изборния ден. За секциите
извън страната гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч. местно време.
не по-късно от 24,00 ч. СИК извън страната преброява гласовете за кандидатските листи и изготвя протокол
незабавно след приключването на гласуването
местно време
незабавно след след
изготвянето на
протокола

Чл.220,ал.1

Чл.108,ал.1,т.4

СИК извън страната изпраща на ЦИК сканиран екземпляр от подписания протокол на
Чл.108,ал.1,т.5
СИК и от списъка за гласуване извън страната
СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред избирателната секция
резултатите от гласуването чрез поставяне на копие от подписания протокол

Чл.108,ал.1,т.8

