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ДО  
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ   И  
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 
 
 
У В Е Д О М Л Е Н И Е 
По §5, ал.3 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 
местното самоуправление, (ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) 

 
 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 
 

Уведомявам Ви,  че  с  писмо  изх. № ОС-186/15.03.2023 г.  изпратих  до  
Териториалното звено на Главна Дирекция „Гражданска регистрация и административно 
обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр. 
Смолян, следните книжни и на електронен носител материали:  

1. Уведомление от инициативен комитет за провеждане на местен референдум, по 
вх. № 2/14.03.2023 г., по описа на публичния регистър на ОбС-Златоград. 

2. Един брой елекронен носител, съдържащ екселски файл „СПИСЪК-
РЕФЕРЕНДУМ!!!“, 14.03.23 – 15:40 – 42КБ, с вписани 632 имена. 

3. Един брой електронен носител, съдържащ PDF файл „Подписка за местен 
референдум-от №1 до №80,общо 632 имена“ 

4.  Уведомление от инициативен комитет за провеждане на местен референдум, 
по вх. № ОС-699/14.12.2022 г. 

5. Образец на „подписка“  
6. Опис на „места, определени за събиране на подписи“. 
Съгласно чл. 29, ал.2 от ЗПУГДВМС, Териториалното звено на Главна Дирекция  

„Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, следва  да извърши незабавно служебна 
проверка. Когато се установи наличието на необходимия брой подписи, изискуеми по чл. 
27, ал. 1, т. 3 или ал. 2, проверката се преустановява и се изготвя протокол, който се 
изпраща на председателя на общинския съвет. 
 Съгласно чл. 30, ал.1 от ЗПУГДВМС,  в срок до три дни от постъпването на 
подписката председателят на общинския съвет уведомява за нея общинските съветници, 
определя водеща комисия за нейното обсъждане и насрочва заседание на общинския 
съвет в срок до един месец от постъпването й. 

Съгласно §5, ал.3 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, (ДВ, бр. 
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100 от 21.12.2010 г., в сила от 21.12.2010 г.), едномесечният срок по чл. 30, ал. 1 не тече 
за времето, необходимо за извършване на проверката на подписката по чл. 29, ал. 2 от 
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" към 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
  Ето защо, след предоставяне на протокола от извършената проверка на внесената 
подписка, в срок до три дни от постъпването на същата, ще уведомява за нея общинските 
съветници, ще определя водеща комисия за нейното обсъждане и насроча заседание на 
общинския съвет в срок до един месец от постъпването й. 
 Към настоящия момент сме в процедура по проверка на подписката. 

 
 

    С  УВАЖЕНИЕ: 
    адв. ГРИГОР ДЖАНГАЛОВ   
            Председател на Общински съвет Златоград 
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