
 

 

 

 

 

Съобщение за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина 
или задължителна изолация съгласно Закона за здравето 

Съгласно решение №831-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК избиратели, поставени 
под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за 
здравето имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в Изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 
14 ноември 2021 г. Тези от тях, които желаят да упражнят правото си на глас в 
изборите  на 14 ноември 2021 г. с подвижна избирателна кутия 
подават заявление по образец. 

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна 
изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна 
карантина или задължителна изолация. 

Заявлението се подава в периода от 01 ноември 2021 г. до изборния ден 
включително, по един от следните начини: 

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК 
от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима 
нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс; 

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на 
ЦИК или общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на 
телефонен номер в Община Криводол: 0879516531 

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват ако до три 
дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 7 заявления от 
избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация.  

 

Условия за включване в ПСИК-Ковид19 

 

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна 

изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или 

задължителна изолация. 

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия 

(Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа) се подава до кмета на 

https://www.cik.bg/bg/decisions/831/2021-10-29
file://///ivanoff/scan2/01.%20ИЗБОРИ%20ЗА%20ПРЕЗИДЕНТ%20И%20НАРОДНО%20СЪБРАНИЕ/ПСИК-К%20-%20заявление%20и%20указания/заявление%20карантинирани.doc
file://///ivanoff/scan2/01.%20ИЗБОРИ%20ЗА%20ПРЕЗИДЕНТ%20И%20НАРОДНО%20СЪБРАНИЕ/ПСИК-К%20-%20заявление%20и%20указания/заявление%20карантинирани.doc
https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/
https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/


общината/кметството/кметския наместник в периода от 01.11.2021 г. до 10 ноември 

2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително. 

 

Заявлението (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа) се подава по един 

от следните начини: 

1. Саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК 

от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална 

заверка на подписа на заявителя или по пощата  

Примерен текст на пълномощното: 

Долуподписаният ……. (три имена, ЕГН) упълномощавам …. (три имена, ЕГН) с 

правото да подаде в кметство ….. или Община Криводол подписано от мен заявление за 

гласуване с ПСИК за лица, поставени под карантина. 

 

Дата ……..                                                Подпис: ………… 

 

2. Заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата: 

 2.1. на ЦИК - https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/ 
Когато заявлението е подадено по електронен начин през интернет страницата на 

ЦИК, комисията изпраща обобщена информация за подадените заявления до 

съответните органи по чл. 23, ал. 1 ИК за извършване на проверка в регионалната здравна 

инспекция. 

 2.2. на Община Криводол - krivodol_krizi@abv.bg, без да се изисква 

квалифициран електронен подпис при следната процедура: 

- заявлението се попълва и се изпраща на посочения електронен адрес; 

- член на ОТЕ по провеждане на изборите проверява на посочения телефон за 

връзка дали подаденото заявление е автентично; 

- член на ОТЕ проверява в РЗИ Враца дали лицето е поставено под карантина и 

уведомява заявителя дали е включен в избирателния списък. 

 

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), 

постоянният адрес и адресът на карантиниране. Задължително се вписва телефонен 

номер/електронна поща, на който заявителят ще получи информация дали е включен в 

избирателния списък за гласуване с подвижна кутия. 

 

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст 

в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка. 

 

 

 3. Заявка за гласуване с ПСИК може да се подаде и на следния телефонен 

номер в Община Криводол: 0879516531 

 

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на 

територията на всяко населено място, ако до 10 ноември 2021 г. има подадени не по-

малко от 7 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или 

изолация и постоянният им съответно настоящ адрес е на територията на 

съответното населено място. 

Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са 

подадени не по-малко от 7 заявления, но недостатъчно за образуване на секция за всяко 

едно от населените места, се образува секция за територията на общината. 
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При вече образувана ПСИК, лицата, поставени под задължителна карантина 

или задължителна изолация, могат да подават заявления за гласуване с подвижна урна 

и в периода 11-14 ноември (включително и в изборния ден) 

 

Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна 

избирателна кутия се извършва от кмета на общината въз основа на проверка в 

Националната информационна система за борба с COVID-19. Проверката се 

удостоверява чрез писмени справки, изготвени чрез Националната информационна 

система, които се прилагат към заявлението. 

Организационно-техническият екип (ОТЕ) в общината уведомява заявителя за 

включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия 

по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му. 

 

 

 

 
Решение №830-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК относно: Организация на 
гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с 
COVID-19 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 
народни представители на 14 ноември 2021 г. 

(публикувано на 03.11.2021г.) 
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