
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

           Във връзка с насрочените на 2 април 2023 г. избори за Народно събрание, по 
електронен път, в Центъра за административно обслужване, както и в кметствата и 
кметските наместничества от Община Върбица, могат да подават заявления, правят 
справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на 
Изборния кодекс,  както следва: 

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) 
       Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 18.03.2023 г., от 
избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното 
си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. 
       Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува 
с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден  
27.03.2023 г., и при условие, че на територията на населеното място е назначена 
подвижна секционна избирателна комисия. 
       Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от 
упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със 
същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по 
постоянния адрес.  
       Ако е подадено заявление  по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е 
вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се 
подава пред органите по чл. 23 ал. 1 ИК по настоящ адрес.  
       При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.  
       В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният 
адрес /адрес на пребиваване, или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 
ИК. 
      Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява увреждането на 
избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по 
реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, 
органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ 
увреждането.  
       На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се 
назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не 
по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. 
Изтегли - Приложение № 67-НС 

https://www.cik.bg/upload/185960/Prilozenie+N+67-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie+glasuvane+PSIK.doc


2. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите 
за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)                                                                                               

       Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 18.03.2023 г., 
до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на 
лицето.  
Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД 
„ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е 
необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в 
заявлението едновременно с подаването му.  
       Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската 
администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за 
подадените заявления на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден 
за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и 
заличаването им от избирателния списък по постоянен адрес, включително и при 
подадено електронно заявление. 
       След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да 
му се издава удостоверение за гласуване на друго място. 
Изтегли - Приложение № 21-НС 

3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък 
(чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК) 

       Заявлението се подава от избирателя, спрямо когото са допуснати непълноти и 
грешки в избирателния списък, най-късно седем дни преди изборния ден, и се 
адресират до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник. 
       Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се 
произнася с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.  
       Решението може да се обжалва пред съответния административен съд в двудневен 
срок от обявяването му.  
       Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на 
жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се 
обявява незабавно. 
       Поправките в избирателния списък се обявяват незабавно, включително се 
отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на общината. 
Изтегли - Приложение № 17-НС 

4. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване 
на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 
34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК) 

       Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, 
ал. 1 ИК в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 18.03.2023 г. 
       Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за 
регистриран кандидат за народен представител, издадено от РИК; копие от 
документ за назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на 
наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверението за назначен член на РИК, 
издадено от ЦИК. 
       Получилите удостоверения лица се заличават от избирателния списък на 
секцията по постоянния им адрес.  
       Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи 
извън страната, и на лица, вписани в избирателния списък по настоящия им адрес. 

https://www.cik.bg/upload/186006/Prilozenie+N+21-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1.doc
https://www.cik.bg/upload/185895/Prilozenie+N+17-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+1.doc


       Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската 
администрация по постоянен адрес на избирателя получи съобщение за вписването 
му в избирателния списък по настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската 
администрация по настоящия му адрес за издаденото удостоверение за гласуване на 
друго място. Общинската администрация по настоящия адрес на избирателя го 
заличава от избирателния списък чрез зачертаване, като в графа „Забележки“ се 
вписва „издадено УГДМ“. 
       Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално 
заверено пълномощно. 

Изтегли - Приложение № 25-НС 

https://www.cik.bg/upload/186003/Prilozenie+N+25-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3+4.doc
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