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СЪОБЩЕНИЕ 

 

С 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 се гарантира възможността на избирателите, 

поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона 

за здравето, да гласуват с подвижни избирателни кутии в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

Община Попово уведомява, че съгласно Решение на ЦИК № 2159-НС от 

02.03.2021 г., избирателите поставени под задължителна карантина или изолация 

съгласно Закона за здравето следва да заявят желанието си да гласуват с 

подвижна избирателна кутия в писмена форма чрез заявление по образец –

Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. 

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия 

(Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/02.03.2021 г.) се подава до кмета на 

общината/кметството/кметския наместник в периода от 24.03.2021 г. до 31 март 

2021 г. включително. 

Заявлението може да бъде: 

 саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с 

пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс; 

 подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, 

лично, по пощата или по факс; 

 заявление, подадено на електронната поща без да се изисква квалифициран 

електронен подпис; 

 електронно заявление, подадено през интернет страницата на общината, без 

да се изисква квалифициран електронен подпис. 

Секции за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина и 

задължителна изолация съгласно Закона за здравето с подвижна избирателна 

кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. се образуват на 

територията на всяко населено място, ако има подадени не по-малко от 10 

заявления за гласуване от избиратели с постоянен адрес на територията на това 
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населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са 

били включени в избирателен списък по настоящия им адрес). 

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. 

Дописвания в избирателния списък за гласуване в секция за избиратели поставени 

под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за 

здравето с подвижна избирателна кутия не се допускат след 1 април 2021 г., в т.ч. 

и в изборния ден. 

Гражданите могат да подават заявленията в Община Попово: 

-   лично, в „Центъра за услуги и информация“ на общинска администрация 

Попово, адрес: пл. „Александър Стамболийски“ №1, всеки работен ден от 

08.00  до 16.00 часа. В кметствата и кметските наместничества на Община 

Попово всеки работен ден в рамките на установеното работно време; 

- По пощата: до Община Попово, гр. Попово, обл. Търговище, пл. 

„Александър Стамболийски“ №1 

- По факс: 0608/40024 

- По електронна поща: grao@popovo.bg 

- Чрез интернет страницата на общината: www.popovo.bg 

 

 

 


