
Избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

 

Кой има право да избира народни представители? 

Право да избират народни представители и да гласуват в изборите имат лицата, 

които: 

• имат българско гражданство; 

• са навършили 18 години към изборния ден включително; 

• не са поставени под запрещение; 

• не изтърпяват наказание лишаване от свобода. 

 

Задължително ли е да се подаде предварително заявление за гласуване извън 

страната в изборите за народни представители, за да може да се упражни 

избирателното право? Как може да гласуват българските граждани, които не са 

подали заявление за гласуване извън страната? 

Подаването на писмено или електронно заявление за гласуване извън страната в 

изборите за народни представители не е задължително. 

Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната в 

срок до 07.03.2023 г. включително, може да гласуват в секция, в държава и място по 

техен избор. При гласуването те подават пред СИК декларация по образец 

(Приложение № 29-НС от изборните книжа), че отговарят на условията да избират и 

че не са гласували и няма да гласуват на друго място. 

 

С какви документи за самоличност се гласува в чужбина? 

Извън страната избирателят удостоверява самоличността си пред секционната 

избирателна комисия с българска лична карта, паспорт, (вкл. дипломатически, 

служебен, временен, моряшки паспорт), военна карта за самоличност (само за 

военнослужещите). 

Не се допуска гласуване със свидетелство за управление на МПС. 

 

Може ли да се гласува извън страната с лична карта или паспорт, чийто срок на 

валидност е изтекъл? 

Когато срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл към датата на 

изборите, избирателят не се допуска да гласува. 

Избирателят може да гласува, ако представи пред секционната избирателна комисия 

удостоверение за издаване на лични документи, издадено от дипломатическото или 

консулското представителство на Република България. 

  

Може ли да се гласува извън страната с пълномощно? 

Изборният кодекс не допуска гласуване по пълномощие. Гласуването се извършва 

лично от избирателя в избирателната секция. 

  



Може ли в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. да се гласува 

по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон или изобщо по някакъв 

начин дистанционно, без да посещава избирателна секция? 

В Изборният кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване на 

предстоящите избори на 2 април 2023 г. чрез посочените способи. 

 

Заличават ли се от избирателните списъци в Република България лицата, 

подали заявление за гласуване извън страната? 

Избирател, който е подал заявление и е вписан в списък за гласуване извън страната, 

се заличава от избирателните списъци за гласуване в Република България. Тези 

избиратели се вписват в списък на заличените лица. 

 

Какво може да направи избирател, включен в списък за гласуване извън 

страната, който се е завърнал в Република България преди изборния ден и 

желае да гласува в страната? 

Ако избирателят не се е снабдил с удостоверение от общината за изключване от 

списъка на заличените лица, в изборния ден гласува в секцията по постоянния си 

адрес, след като попълни декларация по образец (Приложение № 23-НС от изборните 

книжа). 

  

Имат ли право избирателите, вписани в списък за гласуване извън страната, да 

гласуват в избирателна секция, различна от секцията, в списъка на която са 

вписани? 

Избирателите, подали заявления за гласуване извън страната и вписани в списък за 

гласуване извън страната на образувана избирателна секция, може да гласуват на 

друго място извън страната, където има образувана избирателна секция. 

При гласуването тези избиратели подават декларация по образец (Приложение № 29-

НС от изборните книжа), че не са гласували и няма да гласуват на друго място. 


