
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ, 

 Във връзка с предстоящите на 2 април 2023 г. избори за народни представители Община 

Севлиево Ви уведомява за местата, начините и сроковете за подаване на заявления: 

 

 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ 8,30 ч. ДО 17,00 ч.  

 

 1. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък: 

Приложение № 17-НС – в срок до 25.03.2023 г.  

2. Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК): Приложение № 18-НС. 

3. Заявление-декларация за изключване от списъка на заличените лица от избирател, 

заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му 

адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК): 

Приложение № 19-НС. 

4. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на 

избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, 

ал. 2 – 6 ИК): Приложение № 20-НС. 

5. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес: Приложение № 21-

НС – в срок до 18 март 2023 г. 

6. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия: Приложение № 67/НС – в 

срок до 18.03.2023 г. или до 27.03.2023 г. при условие, че е образувана секция за гласуване с 

подвижна избирателна кутия. 

 

ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА АДРЕС delovodstvo@sevlievo.bg 

 

 1. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък: 

Приложение № 17-НС – в срок до 25.03.2023 г.  

2. Заявление-декларация за изключване от списъка на заличените лица от избирател, 

заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му 

адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК): 

Приложение № 19-НС. 

3. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на 

избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, 

ал. 2 – 6 ИК): Приложение № 20-НС. 
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https://www.cik.bg/upload/185894/Prilozenie+N+18-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie+vpisvane+v+izb+spisak-po+chl.+27%2C+al.+3+i+4.doc
https://www.cik.bg/upload/185892/Prilozenie+N+19-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2.doc
https://www.cik.bg/upload/185892/Prilozenie+N+19-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2.doc
https://www.cik.bg/upload/185892/Prilozenie+N+19-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2.doc
https://www.cik.bg/upload/185892/Prilozenie+N+19-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2.doc
https://www.cik.bg/upload/185892/Prilozenie+N+19-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2.doc
https://www.cik.bg/upload/185892/Prilozenie+N+19-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2.doc
https://www.cik.bg/upload/185893/Prilozenie+N+20-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie+izkluchvane+spisak+zalicheni-chl+39+al+2.doc
https://www.cik.bg/upload/185893/Prilozenie+N+20-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie+izkluchvane+spisak+zalicheni-chl+39+al+2.doc
https://www.cik.bg/upload/185893/Prilozenie+N+20-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie+izkluchvane+spisak+zalicheni-chl+39+al+2.doc
https://www.cik.bg/upload/185893/Prilozenie+N+20-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie+izkluchvane+spisak+zalicheni-chl+39+al+2.doc
https://www.cik.bg/upload/186006/Prilozenie+N+21-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1.doc
https://www.cik.bg/upload/186006/Prilozenie+N+21-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1.doc
https://www.cik.bg/upload/185960/Prilozenie+N+67-%D0%9D%D0%A1-Zayavlenie+glasuvane+PSIK.doc
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4. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия: Приложение № 67/НС – в 

срок до 18.03.2023 г. или до 27.03.2023 г. при условие, че е образувана секция за гласуване с 

подвижна избирателна кутия. 

 

НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАО НА АДРЕС 

https://regna.grao.bg/  

 

 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес: Приложение № 21-НС 

– в срок до 18 март 2023 г. 

 

 За подаване на заявлението чрез интернет страницата на ГД ГРАО не е необходим 

електронен подпис. 

 

ПРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО НА АДРЕС  www.sevlievo.bg  

 

1. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък: 

Приложение № 17-НС – в срок до 25.03.2023 г. 

2. Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК): Приложение № 18-НС. 

3. Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, 

заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му 

адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК): 

Приложение № 19-НС. 

4. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на 

избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, 

ал. 2 – 6 ИК): Приложение № 20-НС. 

5. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес: Приложение № 21-

НС – в срок до 18.03.2023 г. 

6. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия: Приложение № 67-НС – в 

срок до 18.03.2023 г. или до 27.03.2023 г. при условие, че е образувана секция за гласуване с 

подвижна избирателна кутия. 
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