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СЪОБЩЕНИЕ 

         Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите 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 не по-късно от 14 дни преди изборния 

ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от 

упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през 

интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 - по постоянния адрес или по настоящия адрес, 

когато е направено искане по чл. 36. 

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното 

помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието 

си в срок до 18 март 2023 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от 

Изборния кодекс: 

1.  В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 67-

НС (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, 

издаден от ТЕЛК/НЕЛК)     

- подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на 

същото) в Общинска администрация Попово; 

- изпратено по fax: +359 60840024 

- изпратено по пощата на адрес: гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ № 1, Общинска 

администрация Попово 

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ – Приложение № 67-НС - 

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) 

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква 

подпис: 

- на ел. поща: delovodstvo@popovo.bg 

Органът по чл. 23 ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане 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 заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ 

увреждането. 

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на  телефон: 060840279 

 В случай, че не сте успели да подадете заявление до 18 март 2023 г.,  разполагате с 

допълнителна възможност до 27 март 2023 г. при условие, че на територията на населеното 

място е назначена подвижна избирателна комисия.  

http://files.popovo.bg/izbori/parlament_2023/Prilozenie_N_67-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie_glasuvane_PSIK.doc

