


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

• Секционните избирателни комисии (СИК) изпълняват правомощията си от деня на 
назначаването им до приключване на изборите и предаването в районните 
избирателни комисии (РИК) на протоколите с резултатите от гласуването и 
протоколите от машинното гласуване и останалите изборни книжа, материали и 
поставянето на видно място пред секцията на копия от подписаните протоколи с 
изборните резултати.

• Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по 
смисъла на Наказателния кодекс.

• Членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партия, коалиция или 
инициативен комитет, а също и да участват в предизборна агитация.



Заседанията на СИК са 
законни, ако на тях 
присъстват повече от 
половината от състава 
им.

Решенията на комисията
се вземат с мнозинство
2/3 от присъстващите
членове.

Брой на назначените членове на СИК 9 7 

Брой на присъстващите членове, осигуряващи 

кворум за провеждане на заседанията 
5 4 

 

Брой на присъстващите членове на СИК 9 7 

Предложението се приема, ако за него са гласували 

„ЗА” 
6 5 

 



• Решенията на комисията се 
приемат с поименно 
гласуване, което се отразява в 
протокола, като се вписват
имената на членовете, 
гласували „ЗА“ и „ПРОТИВ“. Не 
се допуска гласуване
„въздържал се“.

• При провеждане на заседания 
и вземане на решения СИК 
съставя протокол.

! Ксерокопирайте в началото на 
изборния ден Приложение 1 –
Протокол за вземане на 
решенията на СИК



Членовете на СИК са длъжни да 
подпишат протоколите с 

изборните резултати след 
установяване на резултатите от 

гласуването и попълване на 
протоколите. 

При отказ за подписване на 
протокола членовете на СИК носят 

административнонаказателна
отговорност по Изборния кодекс.

Неподписването на протокола 
от член на комисията не го 

прави недействителен.



Възнаграждения 
на СИК

РЕШЕНИЕ № 1200-НС/2 август 2022 г. на  ЦИК

- ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК за 
произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 
г. съгласно методика, както следва:

• Председател – 115 лева

• Заместник-председател – 100 лева

• Секретар – 100 лева

• Член – 85 лева

- За получаването на устройствата за машинно гласуване, бюлетините и 
другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на 
помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в 
размер по 15 лв. на всеки участвал.

- Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола 
на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в 
общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в 
размер на 30 лв. 

РЕШЕНИЕ № 1460-НС/22 септември 2022 г. на ЦИК

- Членовете на ПСИК, в която са гласували и избиратели поставени под 
задължителна карантина или задължителна изолация получават като
допълнително възнаграждение 50 % от определеното възнаграждение в 
точка 2 от Решение № 1200-НС от 2 август 2022 г.



ІІ. ПРЕДИЗБОРEН ДЕН – 1 октомври 2022 г.



Получаване на 
специализирано 
устройство за 
машинно 
гласуване



Ако номерът на куфара не 
съответства на номера на 

секцията, не се отваря куфара, не 
се подписва приемно-

предавателен протокол, съставя
се констативен протокол за 

установеното несъответствие, за 
което незабавно се уведомява

РИК. 

По същия начин се процедира, 
когато има несъответствие между 

идентификационния номер на 
машината и номера на куфара.



• Представителят на „Сиела Норма“ АД, в присъствието
на членовете на СИК, инсталира и тества машината за 
гласуване. След тестването машината разпечатва
разписка за текущо състояние. 

• Разписката, петте карти и ПИН-кодът се поставят в 
плик, който се запечатва и се подписва от 
присъстващите членове на СИК.

• ВНИМАНИЕ: Смарт картите и ПИН-кодът работят само 
с машината, за която са предназначени.



Охрана на изборните помещения

След проверката и 
подреждането на изборното
помещение присъстващите

членове на СИК го заключват
и запечатват с хартиена лента 

(подпечатана с печата на 
общината), на която се 

подписват. 

Изборните помещения се 
охраняват отвън от служители 

на Министерството на 
вътрешните работи.



ИЗБОРЕН 
ДЕН – 2 

октомври 
2022 г.



Действията по 
активиране на 
всяка машина 

за гласуване са 
следните:

• Стартиране чрез натискане на бутон (намира се 
зад капаче). След стартиране на машината
капачето се пломбира с пластмасова пломба, 
намираща се в куфара.

• Една от картите с надпис „Член на СИК“ се 
поставя в отвора на машината, разположен в 
долната ѝ част.

• На екрана с пръст се въвежда ПИН-кода.

• След появата на надпис „Откриване на изборния
ден“, същият се натиска с пръст, след което се 
въвежда отново ПИН-кода.

• Изчаква се отпечатването на СИСТЕМНА 
РАЗПИСКА и начален протокол, който
удостоверява, че с машината не е гласувано.

• Натиска се бутона с надпис „Приключи“ и се 
изважда картата от машината, която вече е 
активирана за гласуване.



ВНИМАНИЕ! Системната разписка се сравнява с 
получения в запечатан плик криптографски
идентификатор за текущата версия на 
използвания софтуер (хеш код), след което се 
поставя на видно място в изборното помещение.  

В избирателни секции с две машини за 
гласуване, всяка машина се активира 
само със смарт карта и ПИН-код от 
нейния комплект.



Допускане до 
гласуване на 

избирателите. 
Гласуване 

• Гласуването се извършва 
по избирателен списък. 



НЕ СЕ ДОПУСКА гласуване със свидетелство за управление на МПС или 
международен паспорт. 

Ако установи разлика между някое от имената на избирателя в документа за 
самоличност, съответно удостоверението за издаване на лични документи 
(по чл. 263, ал. 1 ИК), и имената, вписани в избирателния списък (при 
съвпадане на постоянния адрес), членът на СИК записва имената от 
документа за самоличност в графата „Забележки“ на избирателния списък.

Действия на СИК, ако избирателят не фигурира в избирателния списък и е 
вписан в списъка на заличените лица – подробно описани в Методичните 
указания



Дописване на избиратели в допълнителната 
страница на избирателния списък (под чертата) в 

изборния ден

• Това е страницата, която започва след края на избирателния 
списък с подписите на кмета и секретаря на общината. 
Избирателят вписан под чертата попълва декларация по 
образец – Приложение № 23-НС, че не е гласувал и няма да 
гласува на друго място. 

• Лицата които могат да гласуват под чертата са подробно 
описани в методичните указания.

• След приключване на изборният ден допълнителната страница 
на избирателния списък се подписва от председателя и 
секретаря на СИК.

ВАЖНО! Документът за самоличност на избирателя се 
връща само след като пусне контролната разписка/хартиената 
бюлетина в кутията/урната, върне смарт картата и положи 
подпис в избирателния списък!



Гласуване с придружител. Списък за 
допълнително вписване на придружителите

• Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на 
председателя на СИК. ИЗБИРАТЕЛЯТ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТ 
ОТ ТЕЛК/НЕЛК. 

• Член от комисията може да оспори решението на председателя. По 
оспорването СИК се произнася с решение и съставя протокол. 

• При гласуването СИК отбелязва в графа „Забележки“ на избирателния списък 
срещу името на избирателя трите имена и ЕГН на придружителя. 
Придружителят не се подписва в избирателния списък. Данните на 
придружителя се вписват и в Списъка за допълнително вписване на 
придружителите (Приложение № 66-НС). След гласуването придружителят се 
подписва само в този списък и получава документа си за самоличност.



Когато увреждането не позволява на избирателя да се 
подпише, в полето за подпис, член на комисията 
отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това 
обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ на 
избирателния списък и в протокола на СИК. 

Не могат да бъдат придружители следните категории 
лица: член на СИК, представител на партия, коалиция, 
застъпник, наблюдател. Едно лице не може да бъде 
придружител на повече от двама избиратели.



Гласуване на избиратели, болни от COVID-19 или контактни, 
поставени под задължителна карантина или задължителна

изолация
РЕШЕНИЕ № 1460-НС/22 септември 2022 г.

• Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в 
населеното място, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, ако
в това населено място има образувана подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК), в която ще
гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си 
право в изборно помещение.

• Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация гласуват при 
спазване на всички противоепидемични мерки след като са гласували всички включени в списъка
избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в 
изборно помещение.

• Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация подават
заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на 
общината/кметството/ кметския наместник – в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден
включително.

• Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на ПСИК, избирателят, 
поставен под задължителна карантина или задължителна изолация, гласува като се дописва в 
допълнителната страница на списъка и подава пред СИК декларация, че не е гласувал и няма да 
гласува на друго място (Приложение № 23-НС от изборните книжа).



Оспорване на отказ за допускане до гласуване и за вписване в 
изборния ден

• Отказът на СИК да впише избирател в избирателния списък в изборния 
ден е в писмена форма и с кратки мотиви, и се връчва на избирателя. 
Избирателят може да оспори отказа пред РИК, която се произнася 
незабавно, но не по-късно от един час от получаване на жалбата и 
преди края на изборния ден.



Гласуване чрез 
специализирано 

устройство за 
машинно 
гласуване

• СИК допуска 
избирателите до 
машината за 
гласуване един по 
един. 



•Когато избирателят изпитва затруднение с 
гласуването и не предприема действия по 
гласуване пред машината, член на СИК му 
оказва съдействие от не по-малко от 2 
метра разстояние, без да има видимост 
върху екрана и без да влияе върху вота на 
избирателя и при запазване тайната на 
вота.



Непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК

• Непреодолими външни обстоятелства са налице, когато поради непредвидими действия или събития 
машинното гласуване бъде препятствано до степен на невъзможност да бъде произведено по 
определения технологичен ред и не позволява на избирателите да упражнят правото си на глас чрез 
машина за гласуване.

• Не са налице непреодолими външни обстоятелства по смисъла на чл. 269 ИК, когато се налага само 
замяна на части и продължаване на гласуването с машина за гласуване в следните случаи:

- смяна на хартиена ролка;

- смяна на захранващ кабел;

- смяна на батерия за резервно захранване;

- смяна на параван (ограничител).

• При преустановяване на електрозахранването работата на машината за гласуване продължава чрез 
захранване от батерията.



Гласуване
по реда на 
чл. 269 ИК



Гласуване 
при 
сгрешена 
бюлетина

Ако избирателят сгреши при попълването на 
бюлетината, той има право само веднъж да 
поиска втора бюлетина. 

Членът на СИК взема сгрешената бюлетина, без 
да я разгъва, и надписва върху гърба ѝ 
„сгрешена“. Тази бюлетина се подписва от 
председателя, секретаря и член на комисията и се 
поставя печат, след което се отделя настрани. 

В графа „Забележки“ членът на СИК отбелязва, че 
лицето не е гласувало, тъй като два пъти е 
сгрешило при гласуването. 



Показан или заснет вот, бюлетини с несъответстващ
номер (недействителни бюлетини) 

Ако избирателят покаже своя вот, заснеме вота си или представи бюлетина с
несъответстващ номер на номера в кочана, тази бюлетина не се пуска в 
избирателната кутия. На избирателя не се дава втора бюлетина и не се допуска да 
гласува.

При заснет вот и показан вот СИК незабавно обявява бюлетината за недействителна и 
отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа „Забележки“ на 
избирателния списък. Бюлетината се унищожава с надпис „Недействителна по чл. 227 
ИК“ (заснет вот) или „Недействителна по чл. 228 ИК“ (показан вот).

При несъответствие на номера на бюлетината с номер в кочана тази бюлетина се 
обявява за недействителна и това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в 
графа „Забележки“ на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до 
гласуване.



При запълване на избирателната кутия върху отворът й се залепва 
хартиена лента с подписите на членовете на комисията и се 
подпечатва с печат на СИК. Гласуването продължава с друга 
избирателна кутия, която се запечатва с хартиени ленти, подписани  
от членовете на СИК и подпечатени с печата на комисията. Пълната и 
запечатена избирателна кутия остава на масата.

Същите действия се осъществяват когато се запълни кутията с 
контролните разписки от специализираното устройство за машинно 
гласуване.



Закриване на 
изборния ден

• Изборният ден приключва в 20,00 часа.

• Когато пред изборното помещение в 20,00 часа няма 
избиратели, председателят на СИК обявява гласуването за 
приключило.

• Когато в 20,00 часа пред изборното помещение има 
негласували избиратели, председателят и секретарят на 
СИК установяват техния брой и самоличност. 
Негласувалите предават личните си карти/личния зелен 
паспорт на член на СИК. Само тези избиратели се 
допускат да гласуват, но не по-късно от 21,00 часа.

• След обявяване на края на гласуването в 20,00 часа, 
съответно 21,00 часа, не се допуска гласуване.





УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО И ПОПЪЛВАНЕ 
НА ПРОТОКОЛА НА СИК

• СИК разполага само с един секционен протокол, в който не се 
допускат грешки при попълването му. При сгрешен протокол СИК 
уведомява РИК. Районната избирателна комисия с решение 
определя начина на връщане на сгрешения протокол и предаване 
на новия протокол.

• Всички членове на СИК задължително проверяват дали протоколът е 
коректно попълнен, след което протоколът се подписва, като се 
отбелязва в колко часа е приключило попълването му.

• Върху протокола не се драска, не се използва за подложка при 
попълване на черновата, защото е на химизирана хартия, която 
оставя следи.























• !!! Ако броят на преференциите за даден кандидат е нула, е 
допустимо в съответния правоъгълник да се впише хоризонтална
черта.



Копиране на протокола на СИК

• Копирането се извършва в изборното помещение след попълване на всички данни в 
протокола и подписването му от всички членове на СИК. 

• Право да получат заверено копие от протокола, включително разпечатан екземпляр 
от протокола с данните от машинното гласуване, при поискване имат:
 кандидатите;
 членовете на СИК
 представителите на партии и коалиции – по един от партия и коалиция;
 застъпниците – по един за всяка кандидатска листа;
 наблюдателите – по един за всяка организация, регистрирана като наблюдател на 

изборите.

Председателят, заместник-председателят и секретарят на СИК подписват копията на 
протокола на всяка страница (лист) и полагат печата на комисията. 



ПРЕБРОЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ РАЗПИСКИ

Преброяване на контролните 
разписки извършват 100% от 

секционните избирателни 
комисии.

В избирателни секции с две машини за гласуване 
контролните разписки от всяка машина се 

преброяват поотделно, попълват се отделни 
Приложение 9-НС към методическите указания, 
след което преброените контролни разписки от 

всяка машина се поставят в отделни пликове, като 
върху всеки плик се изписва идентификационния 

номер на машината за гласуване.





ДЕЙСТВИЯ НА СИК В ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ИЛИ ПРИ НЕПРЕОДОЛИМИ 
ВЪНШНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ

Действията по тази точка се извършват в следните случаи:

- машината за гласуване е преустановила 
работа, но гласуването е продължило на 

втората машина (за секции с две машини);

- машината за гласуване е преустановила 
работа, но не е имало повече избиратели и 

не е гласувано с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е работила 
нормално до края на изборния ден, но не 

е разпечатала финален протокол.

1. Действия, когато машината за гласуване е преустановила 
работа или не е разпечатала протокол от машинното гласуване, 

но не е гласувано с хартиени бюлетини



В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за 
гласуване, СИК уведомява РИК, след което връща формуляр от Приложение 9-НС 
към методическите указания и получава формуляр от секционен протокол 
(Приложение № 84-НС-кр) по ред, определен с отделно решение на РИК, взето не 
по-късно от 30 септември 2022 г.

Секционната избирателна комисия извършва преброяване на контролните 
разписки от дефектиралата машина за гласуване, установява резултата и попълва 
допълнително получения протокол (Приложение № 84-НС-кр).

Протоколът (Приложение № 84-НС-кр) е неразделна част от протокола 
(Приложение № 82-НС-м).



Действията по тази точка се извършват в следните случаи:

- машината за гласуване е 
преустановила работа и гласуването 
е продължило с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е 
преустановила работа, гласуването е 
продължило на втората машина, но 
тя също е преустановила работа и 

гласуването е продължило с 
хартиени бюлетини;

- машината/е за гласуване е/са 
отказала/и в началото на изборния 
ден и е гласувано само с хартиени 

бюлетини.

2. Действия, когато е преустановено машинното гласуване 
по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини



• В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на 
машината за гласуване и вземане на решение от РИК за продължаване 
на гласуването с хартиени бюлетини, СИК връща формуляр от 
секционен протокол (Приложение № 82-НС-м), както и Приложение 9-
НС и получава формуляр от секционен протокол (Приложение № 83-
НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр) 
по ред, определен с отделно решение на РИК, взето не по-късно от 30 
септември 2022 г.



• Секционната избирателна комисия извършва действията по 
преброяване на контролните разписки и попълва протокол 
(Приложение № 84-НС-кр), след което извършва преброяване на 
хартиените бюлетини и попълва получения протокол 
(Приложение № 83-НС-хм), както следва:







Действителен глас /бюлетина/ без отбелязано
предпочитание /преференция





Действителен глас /бюлетина/ с отбелязано
предпочитание /преференция





Недействителен глас /бюлетина/











Опаковане на 
бюлетините и 

другите 
изборни книжа 

Пликове с изборни книжа, които не се поставят в чувала (торбата):

А. В плик с надпис „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № ........“ СИК 
поставят:

избирателния списък (Приложение № 9-НС);

декларациите (Приложение № 23-НС) и удостоверенията, 
приложени към избирателния списък (приложения № 15-НС, № 24-
НС и № 26-НС);

списъка на заличените лица (Приложение № 16-НС);

списъка за допълнително вписване на придружителите 
(Приложение № 66-НС).



Б. В плик с надпис „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № ……“ СИК 
поставят:

• попълнените и подписани протоколи на СИК с резултатите от 
гласуването (Приложение № 82-НС-м, съответно Приложение № 
83-НС-хм, Приложение № 84-НС-кр), както и Приложение 9-НС 
към методическите указания;

• екземпляра от финалния протокол от машинното гласуване;

• запечатания прозрачен плик с двете флаш памети;

• запечатания прозрачен плик с петте смарт карти;

• протокола за предаване и приемане на изборните книжа и 
материали (Приложение № 72-НС);

• протокола за предаване на формуляр на протокол (Приложение 
№ 82-НС-м), както и Приложение 9-НС към методическите
указания и приемане на формуляр на протокол (Приложение № 
83-НС-хм, Приложение № 84-НС-кр), ако е съставен такъв; 



• протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов 
формуляр на протокол на СИК, ако е съставен такъв при сгрешен
протокол (Приложение № 78-НС);

• протоколите за предаване и приемане на специализирано
устройство за машинно гласуване (приложения 2 и 3 към 
методическите указания);

• протокола с решението на СИК при оспорване действителността
или недействителността на някой глас, ако е гласувано с хартиени
бюлетини;

• особеното мнение на член на СИК, който не е съгласен с 
отразените в протокола резултати от гласуването;

• ксерокопие на черновите на протоколите на СИК.



• В. В плик с надпис „Плик № 3-НС – Контролни разписки от 
машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“ СИК 
поставят контролните разписки. В избирателни секции с две 
машини за гласуване контролните разписки се поставят в два 
плика, като върху всеки плик се изписва идентификационния 
номер на машината за гласуване.

• Пликовете № 1, № 2 и № 3 се подписват и подпечатват с печата 
на СИК от членовете на СИК преди поставянето в тях на книжата, 
след което се запечатват. Върху пликовете се изписва пълният 9-
цифрен номер на секцията. Не се допуска разпечатване на 
пликовете до предаването им на РИК.

• Г. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала 
(торбата) – подробно описани в методичните указания



ЛИЦА, КОИТО ИМАТ 
ПРАВО ДА ПРИСЪСТВАТ ПО 

ВРЕМЕ НА РАБОТАТА НА 
СИК В ПРЕДИЗБОРНИЯ И 

ИЗБОРНИЯ ДЕН. 
ЛЕГИТИМАЦИЯ И 

ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ 



Легитимация и отличителни знаци:

• Кандидатите за народни представители се легитимират с удостоверение от РИК по образец 
Приложение № 65-НС от изборните книжа;

• Чуждестранните наблюдатели се легитимират с удостоверение от ЦИК по образец –
Приложение № 39-НС от изборните книжа, а техният преводач с документ за самоличност;

• Наблюдателите се легитимират с удостоверение от ЦИК по образец – Приложение №38-НС 
и носят отличителен знак утвърден от ЦИК – Решение № 1205-НС от 04.08.2022 г. на ЦИК;

• Застъпниците се легитимират с удостоверение от РИК по образец – Приложение № 48-НС и 
носят отличителен знак по образец – Решение № 1205-НС от 04.08.2022 г. на ЦИК;

• Упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети се 
легитимират с пълномощно от представляващите партията или коалицията и носят 
отличителен знак по образец – Решение № 1205-НС от 04.08.2022 г. на ЦИК;

• Анкетьорите се легитимират с удостоверение от ЦИК по образец – Приложение № 41-НС и 
носят отличителен знак утвърден от ЦИК – Решение № 1205-НС от 04.08.2022 г. на ЦИК;

• Представителите на средствата за масово осведомяване (журналисти) се легитимират с 
удостоверение от съответната медия/журналистическа карта.



Приемане и обработка на секционните протоколи от 
РИК:

Проверка на протоколите;

Информационен пункт;

Предаване на разпечатката от информационният пункт и 
разпластяване;

Печат на удостоверението;

Предаване на торбите с бюлетините и останалите изборни книжа и 
материали на общинската администрация



Благодаря за вниманието!


