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УВЕДОМЛЕНИЕ 

Относно гласуване на избиратели с трайни увреждания 

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 в 
писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ от 
изборните книжа, което може да бъде изтеглено и от електронната страница на 
районната администрация в раздел „Местни избори 2019“), подписано 
саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно 
заявление през интернет страницата на общинската администрация 
по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено 
искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не 
по-късно от 14 дни преди изборния ден в срок до 12.10.2019 г. 

 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да 
упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят 
да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали 
заявление в срок до 12.10.2019 г., могат да гласуват с подвижна 
избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 21.10.2019 г. и 
при условие, че на територията на населеното място/общината е 
назначена подвижна секционна избирателна комисия (Приложение № 
17-МИ от изборните книжа, което може да бъде изтеглено и от електронната 
страница на районната администрация в раздел „Местни избори 2019“). 

 

    ИЗБОРЕН КОДЕКС (Обн. В Д.В. изм., бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) 
             „Подаване на заявление и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия 

Чл. 37. (1) 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. 

(2) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят 
избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна 
кутия, но не са подали заявление в срока по ал. 1, може да гласуват с подвижна избирателна 
кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията 
на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.“ 


