
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

Във връзка с провеждане на избори за членове на 
Европейския парламент от Република България на  25 май 
2014 г. ви уведомяваме, че: 
1. Всеки избирател, съгласно чл. 43, ал.1 от ИК може да 
поиска отстраняване на непълноти и грешки в 
избирателния списък с писмено заявление (Приложение 
№ 11 от изборните книжа) до кмета на общината или 
кметството. Заявленията се приемат не по-късно от 7 дни 
преди изборния ден. (до 17.05.2014 г.); 
 
2. В избирателните списъци се дописват имената на 
гражданите, които имат право да гласуват в съответната 
секция, но са пропуснати (чл.27, ал.3, 4 и 6, чл. 360, ал. 2 и 
чл. 361, ал. 2 от ИК). Дописването се извършва по 
писмено заявление на лицето от органите по чл. 23, ал.1 от 
ИК (Приложение № 14 от изборните книжа) до 
предаването на списъците на секционните избирателни 
комисии след представяне на документ за самоличност 
(до 23.05.2014 г.); 
 

3. В избирателния списък се включват и лица, поискали 
да бъдат включени в списъка за гласуване по настоящ 
адрес, когато техния постоянен и настоящ адрес са в 
различни населени места (чл. 36, ал.1 от ИК). Тези 
лица подават писмено искане – заявление 
(Приложение № 16 от изборните книжа) до 
общинската администрация по настоящ адрес не по-
късно от 14 дни преди изборния ден – 17.05.2014 г.. 

 
 



4. Граждани на друга държава – членка на Европейския 
съюз, който е вписан в избирателен списък, може да 
бъде заличен по негово писмено заявление до кмета 
на общината, кметството или кметския наместник. 
(чл. 43, ал.1, изречение 2 от ИК). Тези лица подават 
писмено искане – заявление (Приложение № 12 от 
изборните книжа) до общинската администрация не 
по-късно от 7 дни преди деня на провеждане на 
изборите – 10.05.2014 г.. 

 
5. Лице, което е вписано в списъка на заличените лица, 

може да поиска бъде изключен от списъка с писмено 
заявление до кмета на общината, кметството или 
кметския наместник, след представяне на 
доказателства и документи, удостоверяващи правото 
на лицето да гласува. (чл. 39, ал. 2 от ИК). Тези лица 
подават писмено искане – заявление (Приложение № 
15 от изборните книжа) до общинската 
администрация до 25.05.2014 г.. 

6. Лице, което е вписано в списъка на заличените лица, 
може да поиска бъде изключен от списъка с писмено 
заявление до кмета на общината, кметството или 
кметския наместник, след представяне на 
доказателства и документи, удостоверяващи правото 
на лицето да гласува. (чл. 39, ал. 2 от ИК). Тези лица 
подават писмено искане – заявление (Приложение № 
15 от изборните книжа) до общинската 
администрация до 25.05.2014 г.. 

 
 
 


