ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ
ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ,
СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА
ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА
ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
- във фронт-офиса за административно обслужване на площад „Общински“
№ 1;
- на обявените със Заповед на кмета места за поставяне на избирателните
списъци;
- на интернет страницата на Община Хасково www.haskovo.bg - раздел
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 26 март 2017 година
(http://www.haskovo.bg/article/8168/izbori-za-narodno-sbbranie-2017) .
ГД "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция
и мястото на гласуване за всички български граждани
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по
следните начини:
• През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ - по ЕГН и адрес;
• чрез телефон:
Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни
оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без
ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН.
Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за
въведения ЕГН.Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1GRAO).

Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В
РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на
територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в
списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /
11.03.2017 г.от 08:30 до 17:30 часа /.
Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до
кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния
списък по настоящ адрес /по образец:
Приложение № 12-НС/.
Заявлението можете да свалите от сайта на
ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns2017/documents
Същите са на разположение във фронт-офиса за административно
обслужване на Община Хасково-площад „Общински „№ 1, както и в
кметствата и кметските наместничества.
Гражданите могат да подават горепосочените заявления:
- във фронт- офиса за административно обслужване на площад "Общински"
№1 на гишетата на отдел "ГРАОН ":
- всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа;
- на 11.03.2017 г.: от 08.30 до 17.30часа.
- в кметствата и кметските наместничества:
всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа, а на 11.03.2017 г. - от 08.30 до 17.30
часа.
• Приложение № 12-НС

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с
подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14
дни преди изборния ден (до 11.03.2017 г. включително) в писмена форма
чрез:
• заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
• факс -038 / 66 41 10;
• през интернет страницата на общината: http://www.haskovo.bg/contacts
Заявлението по образец е на разположение във фронт- офис за
административно обслужване на Община Хасково – площад "Общински" №
1, в кметствата и кметските наместничества на Община Хасково, както и на
интернет страницата на ЦИК:
Приложение № 14-НС.
Към всяко заявление следва да се приложи копие от решението на
ТЕЛК/НЕЛК или медицинска експертиза.
Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ
адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния
списък по настоящ адрес -Приложение №12-НС до 11.03.2017 г.
На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна
секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10
избиратели, подали описаното по-горе заявление.
• Приложение №12-НС
• Приложение № 14-НС

