
  

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ, 

Съгласно § 1 от ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., 

ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; 

Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 

103, 105, 107 и 109 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г., в сила от 

9.02.2021 г. се създава се нов чл. 28. 

Съгласно ал. 3 от същия член: 

„Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна 

изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижни избирателни кутии 

по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс при 

спазване на всички противоепидемични мерки. Срокът за подаване на 

заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия е не по-късно от три 

дни преди изборния ден. Органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс вписват 

избирателите по изречение първо в списъка за гласуване с подвижна 

избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална 

здравна инспекция, за което се изготвя справка.“, 

т. е. до 31 март 2021 г. включително 

Уведомяваме, Ви че заявлението за гласуване може да бъде подавано под 

формата на Е-заявление, през интернет страницата на Община Трявна. 

• Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 

14-НС; 

Е-заявлението следва да бъде коректно попълнено, да бъдат приложени 
изискуемите документи и да бъде подписано с квалифициран електронен 
подпис на лицето, подаващо заявлението или от упълномощено лице /прилага 
се пълномощно за родител, дете или съпруг/а, за останалите случаи 
пълномощно с нотариална заверка на подписа/. 

Заявлението трябва да изпратите на e-mail:  tryavna@tryavna.bg  

Ще бъдат регистрирани и обработвани само коректно попълнени и подписани 
е-заявления, за което ще получите обратна информация. 
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