СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА
ЗДРАВЕТО, С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.
Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за
здравето, заявили желание да гласуват, гласуват в подвижна избирателна кутия, различна от тези,
предназначени за избиратели с трайни увреждания.
Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко
населено място, ако до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко
от 10 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и
постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били
вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено
място.
Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
(Приложение № 1) се подава:
1. До кмета на общината, кметството, кметския наместник
2. От 24.03.2021 г. до 31 март 2021 г. включително.
3. По следния начин:
- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от
пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по електронна поща;
- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата
или по електронна поща;
- заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква
квалифициран електронен подпис.
Към заявлението за гласуване в секция с подвижна избирателна кутия не се прилагат
документи, освен пълномощни по предходното изречение.
Кметът на общината, кметството или кметския наместник уведомява заявителя за
включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон
или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.
С подробна информация за услугата може да се запознаете ТУК.
За Ваше улеснение, Ви предоставяме електронните пощи на Община Златарица,
кметствата и населените места с кметски наместници:
1

ГРАО

гр. Златарица

obshtina@zlataritsa.bg

2

Кмет на кметство
Горско Ново село
Кмет на кметство
Родина
Кметски наместник
на с. Средно село

с. Горско Ново
село
с. Родина

nikolinka_hadjieva@b-trust.org

3
4

с. Средно село

daniela.angelova@b-trust.org
km_srednoselo@b-trust.org

5
6
7
8
9
10
11

Кметски наместник на
с. Резач
Кметски наместник на
с. Калайджии
Кметски наместник на
с. Разсоха
Кметски наместник на
с. Росно
Кметски наместник на
с. Долно Шивачево
Кметски наместник на
с. Сливовица
Кметски наместник на
с. Дединци

с. Резач

kemal_balabanov@b-trust.org

с. Калайджии

km_kalaidjii@b-trust.org

с. Разсоха

km_razsoha@b-trust.org

с. Росно

km_rosno@b-trust.org

с. Долно
Шивачево
с. Сливовица

km_dolnoshivachevo@b-trust.org

с. Дедина

km_dedinci@b-trust.org

km_slivovica@b-trust.org

Приложение № 1
към Решение № 2159-НС
от 2 март 2021 г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………
ОБЛАСТ ………………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на
избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно
Закона за здравето
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците)

………………………..……....………….......................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …..................., документ за самоличност вид .................. № …………., издаден на
................ от …………..
постоянен адрес: гр./с. ........................, община ....................., район ......................, област
......................, ж.к./ул. ................................., бл. № ......., вх. ..., ет. ....., ап....,
настоящ адрес: гр./с. ........................, община ....................., адм. район ................., област
........................, ж.к./ул. .............................., бл. № ......., вх. ....., ет. ....., ап....
(данни за настоящия адрес се попълват само когато избирателят предварително е подал заявление за
вписване в избирателния списък по настоящ адрес)
телефон …………………., e-mail ……………………….. (с оглед уведомяване на избирателя за
включването му в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия)

Желая да упражня правото си на глас в изборите за народни представители на
4 април 2021 г. с подвижна избирателна кутия.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: ….………………….. г.
Подпис:
Заявлението се подава не по-късно от 3 дни преди изборния ден – 31.03.2021 г., от избиратели,
поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.
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 или по настоящия адрес, когато е
направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес
или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.
Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в
които се подава чрез пълномощник.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава наймалко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна
карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с
подвижна избирателна кутия.

