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ОТНОСНО:  Въвеждане на единна електронна форма за заявяване на 
желание за гласуване от избиратели, поставени под задължителна 
карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето 
 

Уважаеми госпожи и господа, членове на Централната избирателна 
комисия, 
 

 Броят на новозаразените и карантинираните български граждани поради ковид 

пандемията се увеличава с бързи темпове. Към днешна дата броят на карантинираните 

граждани е над 50 000. На 18 март 2021 г. бяха обявени нови по-строги ограничителни 

мерки за ограничаване на пандемията. Това има за пряка последица увеличаване на броя 

на българските граждани, които ще трябва да гласуват в подвижна избирателна секция. 

 Съгласно РЕШЕНИЕ  № 2159-НС от 2 март 2021 г. на Централната избирателна 

комисия заявлението за гласуване в подвижна избирателна кутия от лице поставено под 

задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето се подава по един от 

следните начини: 

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от 

пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс; 

- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по 

пощата или по факс; 

- заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се 

изисква квалифициран електронен подпис; 

- електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 

ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис. 

 

Услуга “910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна 

кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци” на 

Държавната агенция “Електронно управление” не е адаптирана за хипотезата на 

подаване на заявление за гласуване в подвижна избирателна кутия от лице, поставено 

под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, и изисква 

използване на квалифициран електронен подпис. 

 

Общините в България са 265 на брой, три от тях са разделени на райони. На 

практика това означава  подаване на заявленията на 297 различни места и произтичащи 

от това разлики в процеса - като организация, електронни адреси, форми и др. Значителна 

част от информацията ще се обработва ръчно. Гражданите ще бъдат затруднени, 

затруднена ще бъде и администрацията. 

 

Настояваме незабавно да се създаде и въведе единна форма на електронно заявление за 

гласуване в подвижна избирателна кутия от лице, поставено под задължителна 

карантина или изолация съгласно Закона за здравето, която да бъде достъпна от 

електронната страница на ЦИК. Това ще улесни изключително много засегнатите 

граждани при подаване на заявленията, ще улесни и процеса на работа на 



администрациите, доколкото информацията ще постъпва унифицирано и ще бъде лесно 

проследима. 

 

18.03.2021г.     

 Подпис: 

      Христо Иванов, съпредседател на 

      Демократична България - Обединение 
 


