Приложение № 28-ПВР/НС ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изключване
от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува
извън страната и е заличен от избирателния списък по постоянния
му адрес, на това основание преди предаването на избирателния
списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.
Всеки избирател, който е включен в Списъка на заличените лица, на
основание подадено заявление за гласуване в извън страната, и е заличен
от избирателния списък по постоянен адрес, може да подаде ЗаявлениеДекларация до 12.11.2021 г.
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 можете да изтеглите и от сайта
на
ЦИК:
https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/documents
/Приложение № 28-ПВР/НС/.
Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на
Община
Бургас
ул."Александровска" №26,
в
Центровете
за
административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение",
"Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества
на Община Бургас, както и на интернет страницата на Община Бургас:
https://burgas.bg/bg/prilozhenya-kam-izbiratelen-spisak – Приложение №
28-ПВР/НС/.
Гражданите могат да изпращат горепосоченото заявление:
• попълнено заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по
пощата;
• по факс - 056 840201;
• през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по
електронна поща на адрес: obshtina@burgas.bg.
• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна
поща на адрес: obshtina@burgas.bg.
Гражданите могат да подават горепосочените заявления:
-




в Центъра за административно обслужване на ул. „Александровска” №
26, на гишета № 1 - № 3 – дирекция „Гражданска регистрация на
населението“
всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;
всички почивни дни до 12.11.2021 г. от 09.00 до 17.00 часа.

-

в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора",
"Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово"
в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас;



всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа

