СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА ВПИСВАНИЯ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 12 МАЙ 2013 г.
1. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
избирателното си право в изборното помещение, които желаят да гласуват с
подвижна избирателна урна, заявяват желанието си не по-късно от 30 дни преди
изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и
подадено чрез писмо, факс или електронна форма до общинската администрация
по постоянен или настоящ адрес (в случаите, когато е направено искане за
вписване в избирателните списъци по настоящ адрес).
Срок до 11.04.2013 г. включително

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може
да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от
14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено пред общинската
администрация по настоящ адрес.
След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не
може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
Срок до 27.04.2013 г. включително

3. Общинската администрация издава удостоверения за гласуване на друго място на
лицата, служебно заети в произвеждането на изборите за народни представители
след подаване на заявление по образец.
"Служебно заети" са кандидатите за народни представители, членовете на
Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и
наблюдателите.
Срок до 27.04.2013 г. включително

4. Избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния
списък с писмено заявление до кмета на общината или кметството.
Срок до 04.05.2013 г. включително

5. Български граждани, които са заминали извън Република България не по-малко от

два месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на
избирателните списъци на секционните избирателни комисии, могат да подадат
заявление до общинска администрация за заличаване от избирателния списък на
секцията, в която имат право да гласуват в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.

6. Граждани, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати в
избирателния списък, могат да подадат заявление до общинска администрация, с
което да поискат да бъдат дописани в избирателния списък на секцията по
постоянен адрес до предаването му на секционната избирателна комисия.

7. Български граждани, живеещи извън Република България, които се намират в
страната в изборния ден, могат да гласуват по постоянния си адрес. Когато тези
лица са били заличени от избирателните списъци, те могат да подадат заявление
до общинска администрация за вписване в списъците до предаването им на
секционните избирателни комисии.
В изборния ден вписването се извършва от секционната избирателна комисия,
след представяне на документ за самоличност и декларация по образец, че не са
гласували и няма да гласуват на друго място.

8. Лице, което е вписано в списъка на заличените лица, които нямат право да бъдат
дописвани в избирателния списък в изборния ден, но има право да гласува, може
да поиска да бъде заличено от този списък с писмено заявление до кмета на
общината или кметството. Заявлението се подава в срок до три дни от
публикуването на списъка на заличените лица на интернет страницата на община
Карнобат.

9. Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените
лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния
ден, но има право да гласува, поради това, че е отпаднало основанието или не е
налице основание за вписването му в този списък, може да подаде заявление до
общинска администрация за издаване на удостоверение за заличаване от списъка
на лицата, които не могат да бъдат дописвани, след като представи доказателства
и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
Удостоверението се представя на секционната избирателна комисия по
постоянен адрес на лицето.
Срок: В изборния ден - 12.05.2013 г.

