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КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПOJIABAHE НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ХРОНОГР АМА 

за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 r. 

Процедури, действия и решения Правно Време (дни и 
основание часове) спрямо 

отИК изборния ден 

Български гражданин, който има право да избира и желае Чл. 16, ал. 1 не по-късно от 

да гласува извън страната, заявява това чрез писмено 25дни преди 

заявление по образец или чрез електронно заявление през изборния ден 

интернет страницата на ЦИК 

Само кандидатите за народни представители, членовете на Чл. 34, ал. 1 - 3 не по-късно от 14 

ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат дни преди 

заявление за гласуване на друго място до общинската изборния ден 

администрация по постоянния им адрес 
; 

Срок до дата 

(вкл.) 

09.03.2021 r. 

20.03.2021 r. 



№ Процедури, действия и решения Правно Време (дни и Срок до дата 

основание часове) спрямо 
(вкл.) 

изборния ден 
отИК 

101. Общинските администрации издават удостоверения за Чл. 34, ал. 1 - 3 не по-късно от 

гласуване на друго място само на кандидатите, членовете 14 дни преди 
20.03.2021 г. 

, 

на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите изборния ден 

102. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват Чл. 37, ал. 1 не по-късно от 

да упражнят избирателното си право в изборното 14дни преди 
20.03.2021 r. 

помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна изборния ден 

кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез 

заявление по образец или чрез електронно заявление през 

интернет страницата на общините по постоянния им адрес 

или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е 

направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ 

адрес 

103. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни Чл. 36, ал. 1 не по-късно от 

населени места, може да поиска да бъде вписан в 
и ал. 4 

14 дни преди 
20.03.2021 г. 

избирателния списък по настоящ адрес. изборния ден 

След вписване на избирател в избирателния списък по 

настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за 

гласуване на друго място 



№ Процедури, действия и решения Правно Време (дни и Срок до дата 

основание часове) спрямо 
(вкл.) 

изборния ден 
от:ИК 

112. Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и Чл. 43, ал. 2 не по-късно от 
грешки в избирателния списък подава заявление за 7 дни преди 

27.03.2021 г. 
отстраняването им до общинската администрация изборния ден 

117. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват Чл.37,ал.2 не по-късно от 
да упражнят избирателното си право в изборното 5 дни преди 

29.03.2021 г. 
помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна изборния ден 
кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 3 7, ал. 1

:ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако

заявят това и при условие че на територията на населеното

място е назначена подвижна СИК

За всички крайни срокове, които са в почивни дни Общинска администрация 
гр.Костенец, кметствата и населените места на територията на общината ще осъществят 

дежурства. 


