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СЪОБЩЕНИЕ 

 

Община Попово уведомява, че съгласно Решение № 350-НС от 30 юни 2021 г. на 

Централната избирателна комисия, избирателите поставени под задължителна 

карантина или изолация съгласно Закона за здравето следва да заявят желанието 

си да гласуват с подвижни избирателни кутии в писмена форма чрез заявление по 

образец – Приложение № 1 към Решение № 350-НС/30.06.2021 г.. 

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна 

изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина 

или задължителна изолация. 

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се 

подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник в период от 10 

(десет) дни преди изборния ден до изборния ден включително. 

Заявлението може да бъде: 

 саморъчно подписано от избирателя и подадено лично, от пълномощник с 

пълномощно в свободен текст, по пощата или по факс; 

 електронно заявление, подадено през интернет страницата на ЦИК или 

общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис или на 

безплатен телефонен номер. 

Секции за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или 

задължителна изолация съгласно Закона за здравето с подвижна избирателна 

кутия се образуват до 3 дни преди изборния ден, ако има подадени не по-малко от 

10 заявления. 

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща 

територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината, 

ако са подадени не по-малко от 10 заявления. 

Избирател, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация 

може да бъде дописан в избирателния списък за гласуване в секция с подвижна 

избирателна кутия и в изборния ден от СИК, след подаване на декларация, че не е 

гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 17-НС от изборните 

книжа).  


