СЪОБЩЕНИЕ
във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на
Република България и народни представители на 14 ноември 2021 г.,
избирателите могат да подават следните заявления:
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ
СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може
да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.
Заявлението по чл.36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК се прави писмено до кмета на общината,
кметството или до кметския наместник или електронно заявление през интернет
страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.
Не по-късно от 14 дни преди изборния ден - до 30.10.2021 г. включително
Приложение № 30-ПВР/НС
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ВПИСВАНЕ В СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ
С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с
подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез
заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез
електронно заявление, за което не се изисква подпис през интернет страницата на
общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато
е направено искане по чл. 36 от ИК (подадено е заявление за гласуване по настоящ
адрес).
Не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 30.10.2021 г. включително
Приложение № 39-ПВР/НС
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна
избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК
(30.10.2021 г.), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това
и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.
Не по-късно от 5 дни преди изборния ден - до 08.11.2021 г. включително
Приложение № 39-ПВР/НС

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И
ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК
Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в
избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на
общината, кметството или кметския наместник - на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2
от ИК.
Не по-късно от 7 дни преди изборния ден - до 06.11.2021 г. включително
Приложение № 26-ПВР/НС
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОПУСНАТИ
ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК
Всеки избирател подава заявление до кмета на общината, кметството или
кметския наместник до предаване на списъците на СИК.
Приложение № 27-ПВР/НС
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪКА НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА
ПРЕДИ
ПРЕДАВАНЕ
НА
ИЗБИРАТЕЛНИЯ
СПИСЪК
НА
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Всяко лице включено в списъка на заличените лица може да подаде заявление за
изключването му от този списък. Към заявлението се прилагат доказателства,
удостоверяващи правото на лицето да гласува.
Кметът на общината/кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се
произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя
незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до
24 часа от съобщението.
Приложение № 29-ПВР/НС
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО /ЧЛ.34,АЛ.6 ОТ
ИК/ СЕ ИЗДАВАТ САМО НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ЧЛЕНОВЕ НА ЦИК И РИК ИЛИ НАБЛЮДАТЕЛИ.
Заявлението-декларация се подава до кмета на общината, кметството или
кметския наместник по постоянния адрес на кандидата.
Не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 30.10.2021 г. включително
Приложение № 34-ПВР/НС

