
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

          Общинска администрация Септември уведомява гражданите във 
връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.,  че  право да 
гласуват имат българските граждани,  адресно регистрирани по 
постоянен или по настоящ адрес на територията на община 
Септември, които са навършили 18 години, не са поставени под 
запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. 
          Заявления за вписване в избирателните списъци за гласуване по 
настоящ адрес се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 
30 октомври 2021 г. вкл. до кмета на общината, кмета на кметството 
или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската 
администрация или чрез страницата на ГД „ГРАО“: 
https://regna.grao.bg/. 
         В срок до 30 октомври 2021 г. избирателите с трайни увреждания, 
които не им позволяват да упражнят избирателното си право в 
изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна 
кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по 
образец в общината или кметството или чрез електронно заявление през 
интернет страницата на общинската администрация по постоянния 
адрес или по настоящия адрес/когато е направено искане за вписване в 
списъка за гласуване по настоящия им адрес/. 
          Общинската администрация  издава удостоверения за гласуване 
на друго място само на кандидатите за президент и вицепрезидент, 
кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на 
РИК и на наблюдателите с постоянен адрес на територията на община 
Септември  в срок до 30 октомври 2021 г.  
         Отстраняването на непълноти или грешки в избирателните 
списъци  се извършва  в срок до 06 ноември 2021 г. с писмено заявление 
до кмета на общината или кметството.      
    
         Справка относно мястото си на гласуване всеки избирател 
може да направи на телефон: 0884 48 30 44  и  на  гише в Центъра за 
услуги и информация на гражданите (ЕСГРАОН), гр. Септември, 
ул. „Ал. Стамболийски” №37а.  


