
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с произвеждане на частични избори за кмет на с. Боденец, 

община Мездра, насрочени 23.10.2022 год.  с Указ № 234 от 07 септември  

2022 г. (обн. ДВ, бр 72 от 9 септември 2022 г.) на Президента на Република 

България, Общинска администрация – Мездра Ви уведомява, че:  

1. На 22.09.2022 г. е крайният срок, в който гражданин на друга държава – 

членка на Европейския съюз, който е навършил 18 години към изборния ден 

включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание 

лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно 

пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните шест 

месеца в с.Боденец, общ. Мездра, не е лишен от правото да избира в 

държавата членка, на която е гражданин и желае да бъде вписан в 

избирателен списък на с. Боденец, представя декларация по образец в 

кметството. /чл. 408 ал.1 и 2, във вр. с чл. 464, т.13 от ИК/  

2. На 08.10.2022 г. изтича срокът, в който избиратели, чийто настоящ адрес 

е с. Боденец /поне 6 месеца преди изборния ден/, а постоянен адрес е в 

различно населено място, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния 

списък. / чл. 36, ал.1 и 2 от ИК/.  

3. На 08.10.2022 г. изтича срокът, за подаване на заявления за гласуване с 

подвижна избирателна кутия. Заявленията се подават от избиратели с 

трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си 

право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна 

избирателна кутия. Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК/ 

НЕЛК удостоверяващо здравословното им състояние. /чл. 37, ал.1 от ИК/.  

4. На 15.10.2022 г. изтича срокът, за подаване на заявления от избиратели за 

отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък. /чл.43, ал.1 и 2 

от ИК/  

Заявленията ще се приемат в кметство с. Боденец.   

На 08.10.2022 г.  и  15.10.2022 г. /събота/ служител от кметството ще бъде 

на разположение от 08:00 до 17:00 часа.  на телефони за връзка :  

0885 69 55 20 и 0910 / 9 23 07 


