
Приложение № 11-НС 
ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО 
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК 
………………….………………....................................... 
ОБЛАСТ …………………………..….………............... 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува 
извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание 

преди предаването на избирателния списък на СИК 
(по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс) 

 
от …………………………………………………....…………………………………, 

(собствено, бащино и фамилно име) 
ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД 
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………....., 
постоянен адрес …………………………………………………....……..…………………… 
 

Желая да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) 
за гласуването при произвеждане на избори за народни представители на 
……………….. г. в секция №…………… и да бъда вписан в избирателния списък на 
секция № ……………… (по постоянния ми адрес). 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че няма да гласувам на друго място в изборите за народни 
представители, насрочени на ………………. г. 

 
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане 

на изборите за народни представители на …………………… г.. 
 

...………………….. г. 
Подпис: 

 
***************************************************************************** 

 
Заявлението – декларация се подава до общинската администрация от лицата, заявили, че ще 

гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до 
предаване на избирателните списъци на СИК. 

Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението 
незабавно и се произнася с мотивирано решение. 

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и 
може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда 
жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на 
кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване. 

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през 
интернет страницата на съответната община. 

Името и адресът на избирателя се заличават от Списъка на заличените лица и се вписват 
незабавно в избирателния списък по постоянния му адрес от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК. 

Заличаването и вписването се обявяват незабавно и се отразяват в списъците, публикувани на 
интернет страницата на общината. 


