
Условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в 

избирателните секции извън страната в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019г.   

 

 

    Българските граждани, които имат право да избират членове на Европейския 

парламент от Република България  - навършили са 18 години към изборния ден 

включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България 

или в друга държава – членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и 

не изтърпяват наказание лишаване от свобода и желаят да гласуват извън страната, 

заявяват това не по-късно от 25 дни преди изборния ден ( 30 април 2019г.)  

  Заявяването става чрез заявление по образец (Приложение №21-ЕП от изборните 

книжа), подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до 

дипломатическото или консулското представителство на Република България в 

съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. В едно писмо може да има повече от едно заявления, 

като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. 

   В заявлението избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна 

карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република 

България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което 

желае да гласува и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава.  

   В изборния ден секционната избирателна комисия извън страната проверява дали 

избирателят е включен в съответния списък за гласуване. В случай че избирателят е 

включен в съответния списък за гласуване, секционната избирателна комисия извън 

страната вписва неговите данни: ЕГН, номер и вид на документа за самоличност, и го 

допуска до гласуване за членове на Европейския парламент от Република България. 

   Българските граждани с избирателни права, които не са включени в списъка за 

гласуване извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България, се дописват от секционната избирателна комисия извън страната в съответния 

списък за гласуване и се допускат до гласуване след представяне на документ за 

самоличност и декларация по образец. 

 


