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ИЗБОРЕН РАЙОН № 25 – Красна поляна
ОБЩИНА СТОЛИЧНА

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“

НАСЕЛЕНО МЯСТО СОФИЯ

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № 078

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за
народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

№

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на Забел
избирателя ежки

(попълва СИК)
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Атанас Симеонов Чапанов
Атанас Тодоров Матев
Богдан Тодоров Николов
Борис Несторов Борисов
Веселин Гергов Стойновски
Виолета Георгиева Помакова
Владимир Антонов Помаков
Владимир Цветанов Петров
Георги Петков Иванов
Димитър Димов Иванов
Иванка Ангелова Маркова
Иванка Господинова Чапанова
Калинка Въткова Пачовска
Ласка Георгиева Минчева
Лиляна Иванова Калибацева
Маргарита Йорданова Иванова
Маргарита Христова Анчева
Мариана Костадинова КостоваИванова
Марияна Бонева Стоянова
Милка Радославова Първанова
Надежда Крумова Цветкова
Надя Георгиева Славова
Никола Калинов Петров
Николай Фердинандов Станков
Пенка Лазарова Панчева
Райна Пенчева Маринчева
Румен Стефанов Филипов
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София Пандова Стефанова
Стефка Тодорова Тошева
Стоичко Станоев Ангелинков
Траян Лазаров Иванов
Христо Георгиев Георгиев

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия се съставят и подписват от
органите по чл. 23, ал. 1 ИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, подали
заявление по чл. 37 ИК.
Списъците се съставят поотделно за всяка подвижна СИК.
В списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се вписват избирателите, подали
заявление до органите по чл. 23, ал. 1 ИК не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 26.06.2021 г.,
или, ако списъкът вече е изготвен, подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия не
по-късно от 5 дни преди изборния ден – 05.07.2021 г.
Заявленията се подават до органа по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянен адрес на избирателя, а в
случаите, когато избирателят е вписан вече в избирателен списък по настоящ адрес – до органа по
чл. 23, ал. 1 ИК по настоящия му адрес.
Имената на избирателите се вписват по азбучен ред в последователност собствено, бащино,
фамилно име на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 „Име“ се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно
личната карта или личния (зеления) паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД.
Графа 3 „ЕГН“ не се попълва предварително. В деня на гласуването ПСИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 „Документ за самоличност“ не се попълва предварително. При гласуването ПСИК
вписва вида и номера на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт за
гражданите, родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ ИК в
предвидените случаи.
В графа 5 „Адрес“ се записва постоянният/настоящият адрес (в случаите, когато
избирателят е подал заявление в срока по чл. 36, ал. 1 ИК).
Графа 6 „Подпис“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като
е упражнил правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от ПСИК в изборния
ден.
В изборния ден не се допуска вписване в допълнителната страница на избирателния
списък (под чертата) с изключение на членовете на ПСИК и охраната на помещението на
ПСИК.
След подписване на списъка от органите по чл. 23, ал. 1 ИК и преди предаването му на
подвижната СИК от него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили
правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е
предвидено в Изборния кодекс. Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че
заличеното име да се чете. Длъжностното лице, извършило заличаването, вписва на гърба на
списъка имената и длъжността си, основанието за заличаване и се подписва.
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