
СЪОБЩЕНИЕ 

ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА, ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ИЛИ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ НА 21 НОЕМВРИ 2021 Г. 

Право на гласуване с подвижна избирателна кутия имат избирателите, поставени под 

задължителна изолация или задължителна карантина съгласно чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за здравето, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 

2021 г., като гласуват в мястото (адреса), където са поставени под задължителна 

изолация или задължителна карантина. В случай, че адресът е на територията на район 

„Източен“, община Пловдив, заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна 

избирателна кутия се подава до кмета на район „Източен“ до 21.11. 2021 г. включително. 

Избиратели, които са били включени в избирателните списъци за гласуване на лица, 

поставени под карантина или задължителна изолация на 14 ноември 2021 г., ще бъдат 

включени в списъците за гласуване на 21 ноември 2021 г., ако продължават да са под 

карантина или задължителна изолация в изборния ден. 

Лицата, поставени под карантина или задължителна изолация след 14 ноември 2021 

г. могат да подават заявление за гласуване с ПСИК и ще бъдат включени в списъка за 

гласуване с подвижна избирателна кутия, ако на територията на населеното място, в което 

са карантинирани има образувани подвижни избирателни секции. 

Заявленията се подават по един от следните начини: 

1. В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 1 

(Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021 г.): 

 Подадено от упълномощено лице с пълномощно в свободен текст (без изискване 

за нотариална заверка на същото) в администрацията на район „Източен“; 

 Изпратено по пощата на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 274 

2. Чрез подаване на заявление по електронен път: 

 Изпратено попълнено заявление на електронна поща:  info@iztochen-plovdiv.bg (без 

изискване за квалифициран електронен подпис). 

 Заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК без да 

се изисква квалифициран електронен подпис на интернет-адрес: 

https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/  

 

3. На безплатен телефонен номер: 0800 112 32 

 

За информация можете да звъните на телефон: 032 60 10 60 ; 032 60 10 62;  032 60 10 83. 
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