
СЪОБЩЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

         Във връзка с Указ № 213 за насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 61 от 02.08.2022г.) Община 

Нови пазар Ви уведомява, че гражданите, желаещи да упражнят правото си на глас, могат след представяне на документ за самоличност да 

подадат необходимите заявления за: 

Гласуване с подвижна избирателна кутия 

Избиратели 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 в срок до 17.09.2022г. чрез заявление по образец до Кмета на 

общината, кметството или кметския наместник, подписано собственоръчно, подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс 

или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, 

когато е направено искане по чл. 36, ал.1 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.  

Необходими документи 1. Заявление по образец - Приложение № 67-НС /от изборните книжа/  

При условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, съгласно чл. 37, ал.2 от Изборния 

кодекс, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да 

гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да гласуват с  подвижна избирателна 

кутия, ако заявят това в срок до 26.09.2022г. 

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 

Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат в срок до 17.09.2022г. да бъдат вписани 

в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник и съдържа 

единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през 

интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на 

документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес 

и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. 

Необходими документи 1. Заявление по образец - Приложение № 21-НС /от изборните книжа/ 

Удостоверение за гласуване на друго място 

При избори за Народни представители, удостоверения за гласуване на друго място се издават на кандидатите за Народни 

представители, членовете на ЦИК, членове на РИК и на наблюдателите в срок до 17.09.2022г. след подаване на собственоръчно подписана 

заявление-декларация за гласуване на друго място до Кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянен адрес. 

 Необходими документи 1. Заявление-декларация по образец - Приложение № 25-НС /от изборните книжа/ 

2.Удостоверение, че лицето е кандидат за Народен представител,  член на ЦИК/РИК или наблюдател. 

  Отстраняване на непълноти и грешки 

Всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до 

Кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано в срок до 24.09.2022г. 

Необходими документи 1. Заявление по образец - Приложение № 17-НС /от изборните книжа/ 

https://www.cik.bg/upload/82631/DV24_23.03.2019_ukaz53.pdf
https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/documents
https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/documents
https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/documents
https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/documents


 

           Пропуснати гласоподаватели 

             В периода от 22.09.2022 г. до 01.10.2022 г., до предаване на списъците на секционните избирателни комисии, избиратели, които 

са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им и желаят да гласуват по постоянен адрес, 

подават заявление до Кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. 

Необходими документи 1. Заявление по образец - Приложение № 18-НС /от изборните книжа/ 

          2. Документ доказващ отпадането на основанието за заличаване на лицата от избирателните списъци. 

Вписани в списъка на заличените лица  

В периода от 21.09.2022 г. до 01.10.2022 г., до предаване на списъците на секционните избирателни комисии, избиратели, които са 

вписани в списъка на заличените лица съгласно чл. 38 и за които е отпаднало основанието за заличаването им и желаят да гласуват по 

постоянен адрес, подават заявление до Кмета на общината, района, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. 

Необходими документи 1. Заявление по образец - Приложение № 20-НС /от изборните книжа/ 

                     2. Документ доказващ отпадането на основанието за заличаване на лицата от избирателните списъци. 

Вписани в списъка на заличените лица  

В периода от 21.09.2022 г. до 01.10.2022 г., до предаване на списъците на секционните избирателни комисии, избиратели, които са 

заявили, че ще гласуват извън страната и са заличени от избирателния списък по постоянния им адрес могат да подадат заявление-декларация  

до Кмета на общината, района, кметството или кметския наместник подписана собственоръчно по постоянен адрес. 

Необходими документи 1. Заявление по образец - Приложение № 19-НС /от изборните книжа/ 

             

Вписани в списъка на заличените лица - изборен ден 

На 02.10.2022г. лица, които в изборния ден установят, че са вписани в списъка на заличените лица, имат право да гласуват, ако 

представят удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването им в списъка или ако се явят в избирателната 

секция по постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал.2, т. 1 и 2. Подава се писмено заявление до Kмета на общината, кметството или до 

кметския наместник, подписано собственоръчно, съгласно чл.40 във връзка с чл.38, ал.2, т.1 и 2 от Изборния кодекс. Удостоверението 

(Приложение № 24-НС), се издава от кмета на общината, кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от 

Централната избирателна комисия, след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка. 

Необходими документи 1. Заявление по образец - Приложение № 22-НС /от изборните книжа/ 

                    2. Документ доказващ отпадането на основанието за заличаване на лицата от избирателните списъци.           

           Електронни заявления могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Нови пазар, секция „Избори за Народно събрание на 

02 октомври 2022 год. “ https://www.novipazar.bg  изпратени на e-mail: npazar@icon.bg. 

Община Нови пазар 
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