
 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 ГОДИНА 

 

ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ, СЪБИТИЯ, ДЕЙСТВИЯ 
ОСНОВАНИЕ ОТ 

ИК 

ДНИ СПРЯМО 

ИЗБОРНИЯ 

ДЕН 

СРОК ДО ДАТА (ВКЛ.) 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в 
различни населени места, може да поиска да бъде вписан 
в избирателния списък по настоящ адрес. 
След вписване на избирател в избирателния списък по 
настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за 
гласуване на друго място. 

Чл. 36, ал. 1 

Чл. 36, ал. 4 

не по-късно 

от 14 дни 

преди 

изборния ден 

11.03.2017 г. 

Общинските администрации издават удостоверение за 
гласуване на друго място само на кандидатите, членовете 
на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите след 
подаване на заявление по образец.Краен срок за подаване 
на заявления за издаване на удостоверения за гласуване 

на друго място. 

Чл. 34, ал. 1-3 

не по-късно 

от 14 дни 

преди 

изборния ден 

11.03.2017 г. 

Гласоподавателите с трайни увреждания, които не им 
позволяват да упражнят правото си на глас в изборното 
помещение, но желаят да гласуват с подвижна 
избирателна кутия, заявяват желанието си 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 общинската администрация по 
постоянния адрес или по настоящия адрес, когато 
своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за 
гласуване по настоящ адрес. 

Чл. 37, ал. 1 

не по-късно 

от 14 дни 

преди 

изборния ден 

11.03.2017 г. 

Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и 
грешки в избирателния списък подава заявление за 
отстраняването им до общинската администрация 

 

Чл. 43, ал. 2 

не по-късно 

от  7 дни 

преди 

изборния ден 

18.03.2017 г. 

 

Гласоподавателите с трайни увреждания, които не им 
позволяват да упражнят правото си на глас в изборното 
помещение и желаят да гласуват с подвижна 

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

избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни 
преди изборния ден, в случай че на територията на 
населеното място е назначена ПСИК 

Чл. 37, ал. 2 

не по-късно 

от 5 дни 

преди 

изборния ден 

20.03.2017 г. 

Прием на заявления за гласуване, дописвания, корекции и справки в избирателните списъци 

се извършват в Община Антон, пл.“Съединение“ № 1, Служба „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“  съгласно определените в Изборния кодекс срокове, срещу 

представена лична карта. 


