
Уважаеми граждани, 

 
Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според 
действащия Изборен кодекс на следните заявления: 

►  Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 
следния адрес: https://regna.grao.bg/ 

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни 
представители на 02 oктомври 2022 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния 
ден. 

 
►  Чрез Държавна агенция за електронно управление (ДАЕУ) на следните адреси: 

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за 
народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК) 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20us
lugi/910001 

910002  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 
2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20us
lugi/910002 

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни 
представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК) 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20us
lugi/910003 

910004  Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък 
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20us
lugi/910004 

 
►  Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 
14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран 
електронен подпис; 

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък 
на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния 
кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от 
българските доставчици на удостоверителни услуги; 

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 в изборите за народни представители на 02 
октомври 2022 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате 
с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни 
услуги. 
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