
Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че администрацията на 

район „Източен“,  приема заявления за предстоящите предсрочни 

парламентарни избори всеки делничен ден, както и в дните 

26.06.2021 г. /събота/ и  

03.07.2021 г. /събота/ от 8, 30 ч. до 17, 00 ч.  

Информация можете да получите в посоченото работно време и на тел. 032/601062 Основни 

заявления:  

 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл.36,ал.1от ИК). 

Заявлението се подава на място в районната администрация или чрез страницата на ГД ГРАО 

https://regna.grao.bg/    

Приложение № 12-НС  

Срок: до 17:00 часа на 26.06.2021 г.  

 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК). Чрез 

заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по 

пощата или чрез електронно заявление на e-mail: grao@plovdiv.bg , info@iztochen-plovdiv.bg. За 

електронното заявление не се изисква подпис. Наличието на трайно увреждане на избирателя се 

установява служебно от общинската администрация, а когато това не е възможно допълнително се 

изисква документ от ТЕЛК (НЕЛК). Приложение № 14-НС  

Срок: до 17:00 часа на 26.06.2021 г.  

Срок: до 17:00 часа на 05.07.2021 г. /ако има назначена ПСИК/  

 Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място от 

кандидатите за народни представители за Народно събрание, членовете на Централната 

избирателна комисия, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите (по чл. 

34, ал.1, 2, 3 и 4 и чл.114 от ИК). Удостоверението се издава от районната администрация и се 

получава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Заявлението се подава 

на място в районната администрация. Приложение № 18-НС  

Срок: до 17:00 часа на 26.06.2021 г.  

 Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл.43, 

ал.1, изр.1 от ИК). Заявлението се подава и приема на място в районната администрация. 

Приложение № 8-НС  

Срок: до 17:00 часа на 03.07.2021 г.  

Други заявления и декларации във връзка с произвеждане на избори за НС на 11 юли 2021 г.  

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents   
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