
ОБЩИНА ШУМЕН 

Информационен лист 

МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ 

Въпрос на референдума: „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от община Шумен и да се присъедини към съседната 

община Каспичан?“ 

Дата на произвеждане: 26 септември 2021 година 

 

Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която населението на с. Мадара, община Шумен, област Шумен ще се произнесе по въпрос с 

местно значение, поставен от Инициативен комитет. Настоящият референдум поставя на вниманието на гласоподавателите в кметство Мадара 

въпрос, свързан с промяна на териториалното деление - дали с. Мадара да премине от община Шумен към община Каспичан.  

 

МОТИВИ в искането на Инициативния комитет за произвеждане на местния референдум: 

1. Недостатъчно средства за капиталови и текущи разходи, насочени към кметство Мадара. 

2. Осигуряване на възможност за кандидатстване на с. Мадара за средства по Програмата за развитие на селските райони. 

3. Възможност за предоставяне на самостоятелен бюджет на кметство Мадара. 

 

Какво означава гласуване с „ДА“? 

Отговор „Да“ означава, че гласоподавателят е съгласен с. Мадара да премине към община Каспичан. 

 

Какво означава гласуване с „НЕ“? 

Отговор „Не“ означава, че гласоподавателят не е съгласен с. Мадара да напусне община Шумен. 

 

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИЯ РЕФЕРЕНДУМ: 

ВРЕМЕ за произвеждане на местния референдум: 

В изпълнение на чл. 30, ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общинският съвет 

Шумен със свое Решение № 446 от 29.07.2021 г. по Протокол № 25 от 29.07.2021 г. определи датата на произвеждане на местния референдум - 26 

септември 2021 г., неделя, а определеното за гласуване време е от 07:00 часа до 20:00 часа.  

МЯСТО за произвеждане на местния референдум:  

Гласуването ще се състои в две избирателни секции на територията на с. Мадара, община Шумен - ул. „Хан Крум” № 15,  ОУ „Панайот Волов”. 



РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ на местния референдум:  

- Право да гласуват на местния референдум имат гражданите на с. Мадара, община Шумен, област Шумен с избирателни права, които имат 

постоянен или настоящ адрес на територията на с. Мадара 6 (шест) месеца преди датата на вземане на решението за произвеждане на 

местния референдум - 29 юли 2021 година. Жителите на с. Мадара само с настоящ адрес е необходимо да подадат в кметство Мадара 

Заявление за вписване в избирателния списък, Приложение № 7-МР за гласуване по настоящ адрес до 11.09.2021 година, включително; 

- Гласуването се провежда по актуализирани избирателни списъци от изборите за общински съветници и кметове в деня на референдума. 

- Гласуването се извършва с бяла бюлетина. Бюлетината съдържа един въпрос и възможни отговори „ДА“ и „НЕ“, изписани с еднакъв шрифт; 

- Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със син химикал знак „Х“ или „V“ избрания от него отговор „ДА“ или 

„НЕ“. 

- Всеки гласуващ поставя в плик бюлетината, излиза от кабината и пуска плика в урна, след което се подписва в избирателния списък. 

 


