
РИК 12 - МОНТАНА



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

• Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са 
длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Те не могат 
да носят отличителни знаци на партия или коалиция, а също и да 
участват в предизборна агитация.

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

Брой на назначените членове на СИК 9 8 7 6 5 

Брой на присъстващите членове, осигуряващи 

кворум за провеждане на заседанията 
5 5 4 4 3 

 



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

Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване. Не се 
допуска гласуване „въздържал се“. СИК съставя протокол по 
примерен образец към методическите указания. 

Брой на присъстващите членове на СИК 9 8 7 6 5 4 3 

Предложението се приема, ако за него са 

гласували „ЗА” 
6 6 5 4 4 3 2 

 



Неподписаното на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
Приложение 1 

 
ПРОТОКОЛ 

№ ….. 
 

Днес, .......................... г., в …….. ч., в изборното помещение, намиращо се на ..... етаж на сградата, 

находяща се на ул. ............................................................, гр./с. ......................................................................., 

адм. район ..........................., община .................................................., област ............................................, се 

проведе заседание на СИК № …………….…., на което присъстваха: 

1. ..............................................................................., председател 

2. ..............................................................................., зам.-председател 

3. ................................................................................, секретар 

4. ................................................................................., член 

5. ................................................................................., член 

6. ................................................................................., член 

7. ................................................................................., член 

8. ................................................................................., член 

9. .................................................................................., член 

 

се взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

............................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. .. 

 

Гласували „за“ .......................,   „против” ............................ 

(описват се имената на членовете на СИК гласували „за“) 

(описват се имената на членовете на СИК гласували „против“) 

 

Когато „за“ приемане на решението са гласували по-малко от 2/3 от присъстващите членове 

на СИК, е налице решение за „ОТХВЪРЛЯНЕ“ по смисъла на чл. 99, ал. 3, изр. второ ИК. 

 

Час на приемане: ............................ 

 

Председател: ................................ 
 

Секретар: ..................................... 



ІІ. ПРЕДИЗБОРEН ДЕН – 1 април 2023 г.

1. Получаване на изборните книжа и материали.

• Протокол за предаване и приемане на избирателния списък на СИК (Приложение 
№ 68-НС);

• Протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК 
(Приложение № 72-НС). 

Пликът с печата не се отваря. Отваря се при откриване на изборния ден в секцията 
– 2 април 2023 г.

• След подписване на протоколите /от СИК, РИК и длъжностно лице от общинската 
администрация/ отговорността за опазване на изборните книжа и материали носи 
членът на ръководството на СИК, приел книжата и материалите.

Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали!



2. Получаване на специализирано устройство за машинно гласуване (машина за 
гласуване)

Приложение 2 

 

П Р О Т О К О Л 

за предаване и приемане на специализирано устройство за 

машинно гласуване 

 

Днес, ..................................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в избирателна 

секция № ................................, изборен район …………………………., получи от представител на „Сиела 

Норма“ АД, изпълнител по Договор № 4/09.03.2023 г. с ЦИК, следното: 

1. машина за гласуване идент. № ……………………. с параван към нея и захранващ кабел с 

адаптер; 

2. батерия за резервно захранване на машината и кабел за свързване на батерията с машината; 

3. пет броя смарт карти (2 броя за членовете на СИК и 3 броя за избирателите); 

4. два броя флаш памети; 
5. запечатан плик с ПИН-код; 

6. един брой електрически удължител; 

7. резервни пломби за запечатване на СУЕМГ ……… бр. 

Специализираното устройство за машинно гласуване беше инсталирано, оборудвано и тествано.  

 

 

Председател на СИК:               За „Сиела Норма“ АД: 

 

…………………………   ……………………………………. 

Секретар на СИК: 



• Ако номерът на куфара не съответства на номера на секцията, не се 
отваря куфара, не се подписва приемо-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 машината за гласуване и поставя в нея ролка 
специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване. Машината 
разпечатва разписка за текущо състояние. Хеш кодът от разписката се 
сравнява с получения в запечатан плик криптографски идентификатор 
за текущата версия на използвания софтуер. В случай че хеш кодът не 
съвпада, незабавно се уведомява РИК.

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



3. Действия по подготовка на изборното помещение и пространството пред него и на 
сградата, в която се помещава изборната секция.

ДЕЙСТВИЯ НА СИК В ДЕНЯ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ 
 

Внасяне на хартиените бюлетини, избирателната кутия за хартиени бюлетини, 

избирателната кутия за бюлетини от машинно гласуване, кутията за отрязъците от 

бюлетините, устройството за видеонаблюдение, изборните книжа и материали и 
копирната техника в изборното помещение 

 

Проверка на копирната техника – включване в ел. мрежа, копиране на пробен 
екземпляр  

 

Проверка на наличието на паравани за гласуване и оборудването им с маса и стол, 
местата за работа на СИК и за наблюдатели, застъпници, упълномощени 

представители на партии, коалиции, инициативни комитети 

 

Поставяне пред изборното помещение на информационно табло с телефоните за 
връзка с РИК и подаване на сигнали до МВР, до прокуратурата 

 

Поставяне на табло пред изборното помещение, на което са изписани имената и 
номерата на кандидатите за народни представители по кандидатски листи на партии 

и коалиции 

 
Поставяне на табло пред изборното помещение с указание за гласуване със знак „Х“ 

или „V“ и с химикалка, пишеща със син цвят 

 



Поставяне на табло в паравана за гласуване с указание за гласуване със знак „Х“ или 
„V“ с химикалка, пишеща със син цвят, и табло, на което са изписани имената и 

номерата на кандидатите за народни представители по кандидатски листи на партии 

и коалиции 

 
Поставяне на табела със знака за хора с увреждания пред определената за това секция 

 

Подреждане на масите и столовете в изборното помещение и местата за работа на 
комисията 

 

Подреждане на изборните книжа, хартиени бюлетини и материали, кутиите за 
гласуване и кутията за отрязъци от бюлетините  

 

Поставяне на указателни табели на входа на сградата и пред изборното помещение с 

номера на избирателната секция и адресите, които обхваща 
 

Изборното помещение се заключва и запечатва с хартиената лента подпечатана с 

печата на общината, подписана от присъстващите членове на СИК 



ІІІ. ИЗБОРЕН ДЕН – 2 април 2023 г.
ДЕЙСТВИЯ НА СИК В ИЗБОРНИЯ ДЕН

ОТКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН
 

Явете се пред изборното помещение най-късно в 6:45 часа  

 

Проверете налице ли са повече от половината от членовете на СИК и отворете секцията 

само при наличие на повече от половината членове 
 

Ако в 7:00 часа не присъстват повече от половината от членовете на СИК – НЕ 

ОТВАРЯЙТЕ ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ 
Вижте и спазвайте указанията в раздел ІІІ, ИЗБОРЕН ДЕН, т. 2 от Методическите 

указания  

 
За да се отвори изборното помещение, трябва да присъстват повече от половината 

членове на комисията.  

 

Брой на назначените членове на СИК 9 8 7 6 5 

Брой на присъстващите членове, необходими за 

отваряне на изборното помещение 
5 5 4 4 3 

 



След отваряне на изборното помещение:

Проверете налице ли са изборните книжа и материали 
 

Проверете празни ли са избирателната кутия за хартиени бюлетини и избирателната 

кутия за бюлетини от машинно гласуване 

 
Проверете поставени ли са информационни табели, списък на кандидатите за народни 

представители по кандидатски листи и химикалка, пишеща със син цвят, в паравана за 

гласуване  
 

Извършете действията по подготовка и стартиране на специализираното устройство за 

машинно гласуване 
Вижте и спазвайте указанията в раздел ІІІ, ИЗБОРЕН ДЕН, т. 3.6 от Методическите 

указания  
 

След стартиране на машината капачето се пломбира с пластмасова пломба → карта 

„член са СИК“ се поставя в отвора на машината→на екрана се въвежда ПИН-код→след 
появата на надпис „Откриване на изборния ден“ се натиска  и отново се въвежда отново 

ПИН-кода→Отпечатва се Системната разиска и начален протокол, който удостоверава, 

че с машината не е гласувано→натиска се бутон с надпис „Приключи“ →изважда се 
картата. И с това машината е активирана. 

 



Разкъсайте плика с печата на СИК. Наранете печата и сложете най-малко три 
отпечатъка върху протокола за маркиране на печата (Приложение № 77-НС). 

Протоколът се подписва от присъстващите членове на СИК и се прилага към изборните 

книжа 

 
Запечатайте с хартиени ленти избирателната кутия за хартиени бюлетини, 

избирателната кутия за бюлетини от машинно гласуване и кутията за отрязъците от 

бюлетините. Хартиените ленти се подпечатват с печата на СИК и се подписват от 
присъстващите членове на комисията 

 

Поставете образец на хартиената бюлетина на таблото пред изборното помещение 
 

Разпределете функциите между членовете на СИК, с писмено решение 

 

Председателят на СИК обявява изборния ден за открит  
 

Поканете явилите се избиратели да гласуват 

 
При откриване на изборния ден могат да присъстват – кандидати, застъпници, 

наблюдатели, представители на партии, коалиции, инициативни комитети, избиратели, 

представители на средствата за масово осведомяване. 



Допускане до гласуване на избирателите 

ДЕЙСТВИЯ НА СИК ПО ДОПУСКАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ДА ГЛАСУВАТ 
 

Проверете самоличността на избирателя. Избирателят се легитимира само с: 

Лична карта 

  
Личен (зелен) паспорт – само за родените до 31.12.1931 г. включително  

 

Удостоверение по чл. 263, ал. 1  ИК, издадено от МВР – само когато 
личната карта е с изтекъл срок, изгубена, унищожена, повредена  

 

Лична карта и ученическа книжка/студентска книжка или уверение на 
явилите се в секцията ученици, студенти и докторанти  



Проверете фигурира ли избирателят в избирателния списък.  

(Ако избирателят не е вписан в избирателния списък, вижте и спазвайте 

указанията в раздел ІІІ, ИЗБОРЕН ДЕН, т. 4.3 и 4.4 от Методическите указания) 
 

ПО – лицето е поставено под запрещение, няма избирателни права и не може да гласува. 

МП – лицето в момента изтърпява наказание „лишаване от свобода“, няма избирателни права и 

не може да гласува. 
НА – избирателят е включен в списък по настоящ адрес и следва да гласува в секция по настоящ 

адрес. 

Тези лица могат да гласуват само,  ако представят удостоверение от общината или кметството по 
чл. 40 ИК – Приложение № 24-НС, че основанието за включване в списъка на заличените лица е 

отпаднало или не е на лице.  

В този случай член на СИК заличава името на избирателя от списъка на заличените лица и го 

дописва под черта, като вписва името му и данните му от документа му за самоличност. Лицето 
попълва декларация по образец, че няма да гласува на друго място.  

 

УГДМ – избирателят е снабден с удостоврение за гласуване на друго място.  
МВнР – избирателят е вписан в списък за гласуване извън страната. 

Тези лица не е необходимо да представят удостоверение от общината. Те попълват декларация 

по образец, че няма да гласуват на друго място.  

Тези лица  предават на СИК оригинала на удостовернието за гласуване на друго място УГДМ, 
което се прилага към избирателния списък. След гласуване, избирателят се подписва в 

избирателния списък под чертата. 



 Впишете данните от документа за самоличност в избирателния
списък, без да диктувате на глас. Задръжте документа за 
самоличност на избирателя докато гласува и положи подпис в 
избирателния списък.

Върнете документа за самоличност, съответно удостоверението
по чл. 263, ал. 1 ИК на избирателя, само след като се е подписал в 
избирателния списък



Дописване на избиратели в допълнителната страница на избирателния 

списък (под чертата) в изборния ден – подробно описани в Методичните указания. 

! Представените при гласуването удостоверения: 

- Приложение № 15-НС – Удостоверение за дописване в избирателен списък по 

постоянен адрес 

- Приложение № 24-НС – Удостоврение от кмет на община/кмество… 

- Приложение № 26-НС -  Удостоврение за гласуване на друго място   

- Приложение № 23-НС - декларацията пред СИК, от избирател, че не е гласувал и 

няма да гласува на друго място 

Документите се прилагат в оригинал към избирателния списък.  

ВАЖНО! Документът за самоличност на избирателя се връща само след 

като пусне хартиената бюлетина или бюлетината от машинно гласуване в 

съответната избирателна кутия и положи подпис в избирателния списък! 



Гласуване с придружител. Списък за допълнително вписване на 
придружителите

• Неграмотността не е основание за гласуване с придружител!

• Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на 
председателя на СИК. 

• ИЗБИРАТЕЛЯТ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТ ОТ ТЕЛК/НЕЛК. 
В случай, че представи документ с изтекъл срок, следва да се съобрази
разпоредбата на чл. 101б, ал. 2 от Закона за здравето за удължаване
на валидността на последното издадено експертно решение до 
издаване на ново експертно решение.

• 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, инициативен комитет, 
застъпник, наблюдател. Едно лице не може да бъде придружител 
на повече от двама избиратели.



Гласуване с хартиени бюлетини

ДЕЙСТВИЯ НА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕТО С ХАРТИЕНА БЮЛЕТИНА 
 

Откъсвате пред избирателя една хартиена бюлетина. 

Проверявате съответствието на номера в бюлетината с номера в кочана 

 
Показвате хартиената бюлетина на избирателя за да се увери, че не е попълнена 

 

Поставяте един печат на гърба на хартиената бюлетина – на указаното място 
 

Сгъвате хартиената бюлетина по начин, указан в т. 7.1 от раздел III и я подавате на 

избирателя 
 

Горният край на бюлетината да опира в чертата под последното поле с квадратчето 

„Не подкрепям никого“, без да се закрива полето с номера на бюлетината в долния 

край и перфорацията над него, които остават видими, като местата за полагане на 
печатите от СИК остават от външната видима страна на бюлетината 

 



Избирателят гласува в паравана за гласуване. Сгъва хартиената бюлетина така, че да 
се вижда номерът ѝ и да не се вижда начинът, по който е гласувал, и излиза от 

паравана 

 

Поставяте задължително втори печат на гърба на хартиената бюлетина – на 
указаното място, без да я разгъвате  

 

Проверявате дали номерът на хартиената бюлетина съответства на номера от кочана. 
Без да разгъвате бюлетината, откъсвате полето с номера и го пускате в непрозрачната 

кутия за отрязъците 

 
Избирателят пуска хартиената бюлетината в избирателната кутия за хартиени 

бюлетини и се подписва в избирателния списък 

 

Върнете документа за самоличност, съответно удостоверението по чл. 263, ал. 1 ИК 
на избирателя, само след като се е подписал в избирателния списък 

 



 

Запълване на избирателните кутии с хартиени бюлетини/бюлетини от 

машината 

! Във всяка СИК в която се гласува с хартия и машина ще има две 

избирателни кутии, съответно за хартиената бюлетина и за бюлетината от 

машината. 

При запълване на избирателната кутия с бюлетини върху нейния отвор се 

залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията и се подпечатва с печата 

на СИК.  

Гласуването продължава с друга избирателна кутия, която се запечатва с 

хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията и подпечатани с 

печата на комисията. 

Пълната и запечатана с хартиена лента избирателна кутия с бюлетини остава на 

масата. 



• Гласуване при сгрешена хартиена бюлетина и показан или заснет 
вот, хартиени бюлетини с несъответстващ номер (недействителни
бюлетини) – подробно описани в Методичните показания

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

• При машиното гласуване няма сгрешена бюлетина и на 
избирателят не се дава възможност за второ гласуване.



Гласуване чрез специализирано устройство за машинно гласуване

ДЕЙСТВИЯ НА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕТО ЧРЕЗ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ 

 

Подавате на избирателя смарт карта с надпис „Избирател“, като с тази карта не 

трябва да е гласувал предишният избирател 
 

Избирателят поставя картата за гласуване в машината и маркира своя вот чрез 

натискане на екрана. След потвърждаване на направения избор се отпечатва 
бюлетина от машинно гласуване. Обръщайте внимание на избирателите, че 

бюлетината се откъсва след цялостното ѝ отпечатване и след издаването на звуков 

сигнал от машината  
 

Избирателят проверява в бюлетината от машинно гласуване данните за своя избор, 

сгъва я с текста навътре и я подава на член на комисията, който поставя печат върху 

гърба на бюлетината. Избирателят пуска бюлетината в избирателната кутия за 
бюлетини от машинно гласуване 

 

Избирателят връща смарт картата и се подписва в избирателния списък 
 

Върнете документа за самоличност, съответно удостоверението по чл. 263, ал. 1 ИК 

на избирателя, само след като е върнал смарт картата и се е подписал в избирателния 
списък 

 



• ВНИМАНИЕ: Да се обръща внимание на избирателите, че бюлетината
от машинно гласуване се откъсва след цялостното ѝ отпечатване и 
след издаването на звуков сигнал от машината.

• Избирателят проверява в бюлетината от машинно гласуване данните 
за своя избор, сгъва я с текста навътре и я подава на член на 
комисията, който поставя един печат върху гърба на бюлетината. 

• Членът на СИК подава бюлетината от машинно гласуване на 
избирателя. Избирателят пуска бюлетината в избирателната кутия за 
машинно гласуване. Връща смарт картата с надпис „Избирател“, 
подписва се в избирателния списък в съответната графа и получава 
документа си за самоличност.



• В случай че машината за гласуване не стартира или спре работа 
по време на изборния ден, извън случаите по чл. 269 ИК, 
председателят на СИК уведомява незабавно РИК, колцентъра на 
„Сиела Норма“ АД и техника на „Сиела Норма“ АД за 
нестартирането или спирането на работата на машината за 
гласуване.



Приложение  4 

 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

 
Днес, ..................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция № 

................................, изборен район …………………………., констатира следното: 
 
1. Специализираното устройство за машинно гласуване с идентификационен № ………………………..…. 

не стартира/спря работа в ….... ч. 

2. Колцентърът на „Сиела Норма“ АД е уведомен за спирането на гласуването с машина и за искането да 
дойде техник за подписване на констативен протокол в ……… ч. 

3. Техникът на „Сиела Норма“ АД е уведомен за спирането на гласуването с машина и за искането да дойде 
за подписване на констативен протокол в ……… ч. 

4. Техникът на „Сиела Норма“ АД ………………………………………….  
                 (три имена) 

пристигна в …..… ч. 
5. Повредата е отстранена и гласуването с машината продължи в …..… ч. (В случай че повредата не е 

отстранена, се попълва Приложение 5.) 
 

Председател на СИК: 
………………………… 
 
Секретар на СИК: 
………………………… 
 

Причина за спирането (попълва се от техника на „Сиела Норма“ АД): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 
За „Сиела Норма“ АД: 
………………………. 

 
В случай че след уведомяването техникът не пристигне или не подпише протокола, това обстоятелство се 

отбелязва: 

……………………………………………………………………………………… 



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.

• Към гласуване само с хартиени бюлетини се преминава 
единствено при възникване на непреодолими външни 
обстоятелства по чл. 269 ИК.  



Приложение  5 

 

ПРОТОКОЛ 

за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК 
 

Днес, ..................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция № 
................................, изборен район …………………………., констатира следното: 

 
1. Специализираното устройство за машинно гласуване с идентификационен № ……………………………. 

не стартира/спря работа в …………….. ч. 
2. Секционната избирателна комисия уведоми техника на „Сиела Норма“ АД и състави констативен 

протокол (Приложение 4 към методическите указания). 
3. Повредата не е отстранена поради следните причини: ………………..  

…………………………………………………………………………………………. 

4. Районната избирателна комисия е уведомена в ……… ч. за наличие на предпоставки за 

преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК. 

 

Председател на СИК: 
………………………… 
 
Секретар на СИК: 



Закриване на изборния ден

След обявяване на края на гласуването в 20,00 часа, съответно 21,00 часа, не се 

допуска гласуване. 

 

ДЕЙСТВИЯ НА СИК СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО УСТРОЙСТВО ЗА  

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН 
 

Поставяте смарт карта с надпис „Член на СИК“ в отвора на машината. Въвеждате 

ПИН-кода, след поява на поле с надпис „Закриване на изборния ден“, го натискате с 

пръст, след което въвеждате отново ПИН-кода и изчаквате отпечатването на 

финален отчет 

 

Натискате надписа „Приключи“, след него надписа „Изключване“, след което 
изваждате смарт картата от машината 

 

Отстранявате пломбата от отделението с флаш паметите, изваждате ги от машината 

и поставяте всяка в отделен прозрачен плик, съгласно указанията в т. 8 от раздел III 
от Методическите указания 

 

Петте смарт карти се поставят в прозрачен плик, съгласно указанията в т. 8 от раздел 
III от Методическите указания 

 

Остатъка от специализираната хартия се поставя в пакет, съгласно указанията в т. 8 
от раздел III от Методическите указания 

 

Изважда се от принтера използваната ролка специализирана хартия и заедно с 

резервната ролка (ако е останала такава) се опаковат в пакет, който се надписва, подписва 

от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. 



ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПРИСЪСТВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТАТА НА СИК В 
ПРЕДИЗБОРНИЯ И ИЗБОРНИЯ ДЕН. ЛЕГИТИМАЦИЯ И ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ 

При получаване на 

изборните книжа и 

подготовка на 

секциите 

1 април 2023 г. 

При откриване 

на изборния ден 

2 април 2023 г. 

По време на 

гласуването 

При отваряне на 

избирателната кутия и 

установяване на 

резултатите от 

гласуването 

 Избиратели   

 Кандидати  Кандидати 

Наблюдатели – 

български и 

чуждестранни 

Наблюдатели – 

български и 

чуждестранни 

Наблюдатели – 

български и 

чуждестранни 

Наблюдатели – 

български и 

чуждестранни 

Застъпници Застъпници Застъпници Застъпници 

 Упълномощени 

представители 

на партии, 

коалиции и 

инициативни 

комитети 

Упълномощени 

представители 

на партии, 

коалиции и 

инициативни 

комитети 

Упълномощени 

представители на партии, 

коалиции и инициативни 

комитети 

 Представители 

на средствата за 

масово 

осведомяване 

Представители 

на средствата за 

масово 

осведомяване 

Представители на 

средствата за масово 

осведомяване 

   Анкетьори 

 



Преброяване на бюлетините (гласовете) 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ (ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ) 
ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК 

 

 

Бюлетината е по установен образец 
  

На гърба на бюлетината са положени два печата на СИК 

 
Върху бюлетината вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ или „V“ с 

химикалка, пишеща със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване – за 

партия, коалиция или за независим кандидат 
 

Вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ или „V“ с химикалка, пишеща със син 

цвят, само в квадратчето „Не подкрепям никого” 

 
Вотът е отбелязан само в едно от квадратчетата за гласуване и няма отбелязано 

предпочитание (преференция) или е отбелязано едно или повече от едно 

предпочитание (преференция) в кръгчетата със знак „Х“ или „V“ с химикалка, 
пишеща със син цвят 

 

Знакът „Х“ или „V“ отбелязан с химикалка, пишеща със син цвят излиза извън 
кврадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в друго квадратче  

 



 Върху бюлетината няма вписани символи и знаци, като букви, цифри
и други знаци

 В бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при 
производството, или когато върху нея има механични увреждания или 
зацапвания

 Когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща
на изброените по-горе изисквания за действителност на гласа, но не е 
откъснат отрязъкът с поредния номер на бюлетината, гласът се брои за 
действителен, ако номерът на бюлетината съвпада с някой от 
номерата в кочаните, от които са откъсвани бюлетините в тази
избирателна секция.



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ (ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ) 
ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК 

 

 

Бюлетината не е по установен образец 
  

На гърба на бюлетината няма два печата на СИК 

 
Вотът на избирателя е отбелязан със знак, различен от „Х“ или „V“ 

 

Върху квадратче или кръгче в бюлетината знакът „Х“ или „V“ не е отбелязан с 
химикалка, пишеща със син цвят 

 

Върху бюлетината има отбелязване в повече от едно квадратче (на партия, коалиция, 

независим кандидат или в квадратчето “Не подкрепям никого”) 
 

Знакът„Х“ или „V“ засяга повече от едно квадратче за гласуване, така че не може да 

се определи еднозначно вотът на избирателя  
 

Върху бюлетината има вписани символи, като букви, цифри и други знаци  

 
В бюлетината няма отбелязан вот на избирателя (празна бюлетина) 

 

Когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на изискванията 

за действителност на гласа, но не е откъснат отрязъкът с поредния номер на 
бюлетината, гласът се брои за недействителен, ако този номер не съвпада с никой от 

номерата в кочаните, от които са откъсвани бюлетините в тази избирателна секция 



• В случай че в избирателната кутия за хартиени бюлетини
се намери бюлетина от машинно гласуване, тя се отделя
и след това се преброява заедно с бюлетините от 
машинно гласуване и обратно.



Условия и ред за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след 
обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при 
преброяването на гласовете.

• Устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане се предават на СИК в предизборния 
ден, заедно с останалите книжа и материали. 

• Във всяка избирателна секция се осигурява излъчване онлайн в интернет на картина и звук, 
както и видеозапис от преброяването на гласовете и съставянето на протокола чрез 
поставено в секцията устройство за видеонаблюдение. Записът от преброяването на 
гласовете и съставянето на протокола следва да е осигурен дори в случаите, когато по 
технически причини е прекъснато онлайн излъчването.

• Излъчването и записването се извършва в периода от обявяване на гласуването за 
приключило до съставяне, включително подписване на протокола на секционната 
избирателна комисия. Устройството за видеонаблюдение се включва от председателя на 
СИК след обявяване на гласуването за приключило и се изключва от същия след 
подписване на протокола на СИК от всички членове на СИК.

• След подписване на протокола на СИК и изключване на устройството за видеонаблюдение, 
СИК опакова устройството и техническия носител на видеозаписа и го предава на РИК.



Приложение № 81-НС-х
Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана
хартия и е защитен с полиграфическа защита. 

 

П Р О Т О К О Л  

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 

 

 

в която е гласувано с хартиени бюлетини 

за избиране на народни представители 

 

община …………………, населено място ………………….………… 

кметство ….….………, административен район ……….………….…… 

изборен район …… – ………………………………..………...  

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ в състав: 

Председател: …………………………………………………..……..………. 

Заместник-председател: …………………………………………………....... 

Секретар: ………………………………………………………………....…... 

Членове: 1. ……………………………………………………………………. 

                2. ……………………………………………………………………. 

                3. ……………………………………………………………………. 

                4. ……………………………………………………………………. 

                5. ……………………………………………………………………. 

                6. ……………………………………………………………………. 
(вписват се имената на членовете на СИК) 

 

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за 

установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители. 

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа. 
 

При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от 

гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК: 

………………………………………………………................................…………………….………... 

………………………………………………….....……...............……………………............………… 
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват) 

         



ЧАСТ І 

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия 
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ: 

 

А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК 
(впишете числото по т. 3 от протокола за предаване и приемане на 

изборни книжа и материали на СИК) 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 

 

…………………………… 

           (с цифри) 

 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК: 

 

1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването 

му на СИК 

……………………………………............................................. 

(с думи) 

 
 

……………………… 

(с цифри) 

Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък  

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под 

чертата) на избирателния списък в изборния ден 

……………………………………............................................. 

(с думи) 

 
 

……………………… 

(с цифри) 

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи 

в избирателния списък, включително и подписите в 

допълнителната страница (под чертата)  

……………………………………............................................. 

(с думи) 

 

 
 

……………………… 

(с цифри) 

КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от 

числата по т. 1 и т. 2. 

 



ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ: 
 

4. Бюлетини извън избирателната кутия  

а) брой на неизползваните бюлетини 

……………………………………............................................. 

(с думи) 

 

……………………… 

(с цифри) 

б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 

265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК 

бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата 

пред изборното помещение и увредени механично при откъсване 

от кочана) 

……………………………………............................................. 

(с думи) 

 

 

 

 

 

……………………… 

(с цифри) 
 



ЧАСТ ІІ 
 

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с 

изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия 
 

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:  

5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини 

………………………………………………………………… 

(с думи) 

 

………………………… 

(с цифри) 
КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5. 

6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни 

гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на  

бюлетините, които не са по установен образец за съответния изборен район; в които има вписани 

специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната 

СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; 

отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ 

е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно 

квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с 

химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).  

……………………………………............................................. 

(с думи) 

 

 

 

 

 
 

………………………… 

(с цифри) 

7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни 

гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2) 

……………………………………............................................. 

(с думи) 

7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските 

листи на партии, коалиции и инициативни комитети 

……………………………………............................................. 

(с думи) 

7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в 

квадратчето „Не подкрепям никого“ 

……………………………………............................................. 

(с думи) 

 

 

………………………… 

(с цифри) 

 

 

………………………… 

(с цифри) 

 

 

………………………… 

(с цифри) 
 



8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

№ Наименование на партия/коалиция/ 

имената на независимия кандидат 

Действителни гласове 

1. ………………………………………. 
(наименование на партия/коалиция) 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

2. ………………………………………. 
(наименование на партия/коалиция) 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

... ………………………………………. ………………………………………..        .…….. 

... ………………………………………. 
(наименование на партия/коалиция) 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

... ............................................ – независим 
(имената на независимия кандидат) 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 
 



 

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 279, ал. 3 ИК с описани спорове за 

действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на 

членове на комисията по тях: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото 

решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се 

прилагат и са неразделна част от протокола на СИК) 
 

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в 

СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК) 

 

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, 

представляващи неразделна част от този протокол: 

……………………………………… 

(с думи) 

………………………………………… 

(с цифри) 
 



ЛИСТ 2

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) 
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА 
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№
Наименование на
партия/коалиция

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция

1. ………………………
(наименование на партия/ коалиция)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 …
без префе-

ренции

2. ………………………
(наименование на партия/ коалиция)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 …
без префе-

ренции



Приложение 2 
 

Бланка-чернова за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) 
 

10 партия/коалиция ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Кандидат № 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

                        

Кандидат № 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

                        

Кандидат № 103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

 



За съответния Кандидат № 101, 102, …  върху квадратчетата с 
числа   1I2   ... последователно се отразяват предпочитанията
(преференциите) отбелязани в бюлетината с числото на съответния
кандидат (101, 102, …).

ПРИМЕР: При обявяване на първото предпочитание (преференция) 
за кандидат № 101 се огражда (зачертава) числото 1 в полето на 
този кандидат. При обявяване на второто предпочитание
(преференция) за същия кандидат се огражда (зачертава) числото 2 
и така нататък. Последното оградено (зачертано) число показва
броя на преференциите, получени от този кандидат.



Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство 

също задължително се описва по-горе) 

 

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на 

съответните места с означението „поправка“ и с подписите на всички членове на СИК: 

……………………………………… 

(с думи) 

………………………………………… 

(с цифри) 

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г. 

 

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра. 

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..……. 

ЧЛЕНОВЕ: 

СЕКРЕТАР: ……………….…………….......... 

1. ……………………………………….…… 4. ……………………………………….…….... 

2. ……………………………………….…… 5. …………………………….……………........ 

3. ……………………………………….…….............. 6. …………………………….……………........................ 

 

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали 

са спазени следните условия:  
1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 

и т. 2. 

2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5. 

3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7. 

4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2. 

5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8. 

6. За всяка партия и коалиция числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, включително 

числото под надписа „без преференции“. 

 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На 

всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер на 

формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.  



Приложение № 82-НС-хм 
Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен 

на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа 
защита.  

 

ЛИСТ 1 
 

П Р О Т О К О Л  

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 

 

 

в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване 

за избиране на народни представители 

 

община …………………, населено място ………………….………… 

кметство ….….………, административен район ……….………….…… 

изборен район …… - ………………………………..………...  

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ в състав: 

Председател: …………………………………………………..……..……… 

Заместник-председател: …………………………………………………...... 

Секретар:   ………………………………………………………………....… 

Членове: 1. …………………………………………………………………… 

                2. .………..………………..………………………………………... 

                3. …………………..……………………………………………….. 

                4. …………………..……………………………………………….. 

                5. …………………..……………………………………………….. 

                6. …………………..……………………………………………….. 
(вписват се имената на членовете на СИК) 

 

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за 

установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители. 

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа. 
 

При отварянето на избирателните кутии и при установяването на резултатите от 

гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК: 

………………………………………………………................................…………………….………... 

………………………………………………….....……...............……………………............………… 
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват) 

 

         



ЧАСТ І 

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия 
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ: 

 

А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК 
(впишете числото по т. 3 от протокола за предаване и приемане на 

изборни книжа и материали на СИК) 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 

 

…………………………… 

           (с цифри) 

 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК: 
 

1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването 

му на СИК 

 ……………………………………............................................. 

(с думи) 

 

 

……………………… 

(с цифри) 
Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък  

 



2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под 

чертата) на избирателния списък в изборния ден 

……………………………………............................................. 

(с думи) 

 

 

……………………… 

(с цифри) 

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи 

в избирателния списък, включително и подписите в 

допълнителната страница (под чертата) 

………………………………………………………………… 

(с думи) 

 

 

 

………………………… 

(с цифри) 
КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5(о) и да е по-малко или равно на сумата 

от числата по т. 1 и т. 2. 

 



ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ: 

 

4. Хартиени бюлетини извън избирателната кутия  

а) брой на неизползваните хартиени бюлетини 

………………………………………………………………… 

(с думи) 

 

………………………… 

(с цифри) 

б) общ брой на недействителните хартиени бюлетини по чл. 227, 

228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК 

бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата 

пред изборното помещение и увредени механично при откъсване 

от кочана) 

………………………………………………………………… 

(с думи) 

 

 

 

 

 

…………………………… 

(с цифри 
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете! 

 



ЧАСТ ІІ 

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и 

книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след 

последователно отваряне на избирателните кутии 
 

 

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ, СИК УСТАНОВИ: 

 

5. Брой на намерените в 

избирателните кутии 

бюлетини  

Хартиени 

(х) 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Машинни 

(м) 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Общо (о) 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

6. Брой на недействителните гласове от 

хартиени бюлетини – броят на недействителните 

бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по 

установен образец за съответния изборен район; в които има 

вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; 

не съдържат два печата на съответната СИК; вотът на избирателя 

не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син 

цвят; отразеният вот на избирателя не може да бъде установен 

еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в 

квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга 

повече от едно квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито 

едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ 

със син цвят (празни бюлетини). 

 

 

 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

 



7. Общ брой на всички 

действителни гласове 

(бюлетини) 

Хартиени 

(х) 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Машинни 

(м) 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Общо (о) 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

7.1. Брой на действителните 

гласове, подадени за 

кандидатските листи на 

партии, коалиции и 

инициативни комитети  

Хартиени 

(х) 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Машинни 

(м) 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Общо (о) 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

7.2. Брой на действителните 

гласове с отбелязан вот „Не 

подкрепям никого“  

Хартиени 

(х) 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Машинни 

(м) 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Общо (о) 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

КОНТРОЛИ: - числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5(х) 

                          - числото по т. 5(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7(х) 

                          - числото по т. 5(м) трябва да е равно на числото по т. 7(м) 

                          - числото по т. 7(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(х) и т. 7.2(х) 

                          - числото по т. 7(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(м) и т. 7.2(м) 

                          - числото по т. 7(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(о) и т. 7.2(о)                           

 



8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

№ Наименование на 

партия/коалиция/ 

имената на 

независимия кандидат 

Действителни гласове 

 

1 

 

……………………………

…………………………… 
(наименование на 
партия/коалиция) 

Хартиени 

(х) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

Машинни 

(м) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

Общо (о) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

 

2 

 

……………………………

…………………………… 
(наименование на 
партия/коалиция) 

Хартиени 

(х) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

Машинни 

(м) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

Общо (о) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

 



Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 279, ал. 3 ИК с описани спорове за 

действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на 

членове на комисията по тях: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................................ 
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото 

решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се 
прилагат и са неразделна част от протокола на СИК) 

 

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в 

СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................................ 
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК) 

 

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, 

представляващи неразделна част от този протокол: 

……………………………………… 

(с думи) 

………………………………………… 

(с цифри) 

 



ЛИСТ 2.1.

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСУВАНЕТО С ХАРТИЕНИ 
БЮЛЕТИНИ СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА 
ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ 

№
Наименование на
партия/коалиция

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на 
партия/коалиция

1. ………………………
(наименование на партия/ коалиция)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 …
без 

префе-
ренции

2. ………………………
(наименование на партия/ коалиция)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 …
без 

префе-
ренции



ЛИСТ 2.2.

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСУВАНЕТО С БЮЛЕТИНИ ОТ 
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА 
ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ 

№
Наименование на
партия/коалиция

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на 
партия/коалиция

1. ………………………
(наименование на партия/ коалиция)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 …
без 

префе-
ренции

2. ………………………
(наименование на партия/ коалиция)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 …
без 

префе-
ренции





За съответния Кандидат № 101, 102, …  върху квадратчетата с 
числа   1I2   ... последователно се отразяват предпочитанията
(преференциите) отбелязани в бюлетината с числото на съответния
кандидат (101, 102, …).

ПРИМЕР: При обявяване на първото предпочитание (преференция) 
за кандидат № 101 се огражда (зачертава) числото 1 в полето на 
този кандидат. При обявяване на второто предпочитание
(преференция) за същия кандидат се огражда (зачертава) числото 2 
и така нататък. Последното оградено (зачертано) число показва
броя на преференциите, получени от този кандидат.



Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство 

също задължително се описва по-горе) 

 

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на 

съответните места с означението „поправка“ и с подписите на всички членове на СИК: 

……………………………………… 

(с думи) 

………………………………………… 

(с цифри) 

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г. 

 

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра. 

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..……. 

ЧЛЕНОВЕ: 

СЕКРЕТАР: ……………….…………….......... 

1. ……………………………………….…… 4. ……………………………………….…….... 

2. ……………………………………….…… 5. …………………………….……………........ 

3. ……………………………………….…….............. 6. …………………………….……………........................ 

 



При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали 

са спазени следните условия:  
1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5(о) и да е по-малко или равно на сумата от числата 

по т. 1 и т. 2. 

2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5(х). 

3. Числото по т. 5(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7(х). 

4. Числото по т. 5(м) трябва да е равно на числото по т. 7(м). 

5. Числото по т. 7(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(х) и т. 7.2(х). 

6. Числото по т. 7(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(м) и т. 7.2(м). 

7. Числото по т. 7(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(о) и т. 7.2(о). 

8. Числото по т. 7.1(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(х).  

9. Числото по т. 7.1(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(м). 

10. Числото по т. 7.1(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(о). 

11. За всяка партия и коалиция числото по т. 8(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, 

включително числото под надписа „без преференции“. 

12. За всяка партия и коалиция числото по т. 8(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 10, 

включително числото под надписа „без преференции“. 

 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На 

всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер на 

формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.  



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:

• попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването 
(Приложение № 82-НС-хм);

• запечатаните прозрачни пликове с двете флаш памети;

• запечатания прозрачен плик с петте смарт карти;

• финалния отчет от машинното гласуване;

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

• 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 част първа);

• протокола с решението на СИК при оспорване действителността
или недействителността на някой глас;

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

• ксерокопие на черновата на протокола на СИК.



• Пликовете № 1 и № 2 се подписват и подпечатват с печата на СИК 
от членовете на СИК преди поставянето в тях на книжата и 
материалите, 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.



• Пакетът с надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“
- кутията с устройството, стойката и пликовете с инструкциите не 
се поставя в чувала (торбата), а се предава на РИК.



В. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала 
(торбата).

В чувала (торбата) СИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

• пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“ /недействителни бюлетини извън избирателната
кутия/;

• пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“ – намерени в избирателната кутия/;

• пакет с надпис „Действителни хартиени бюлетини за кандидатски листи“;

• пакет с надпис „Действителни хартиени бюлетини „Не подкрепям никого“;

• пакет с надпис „Действителни бюлетини от машинно гласуване за кандидатски листи“;

• пакет с надпис „Действителни бюлетини от машинно гласуване „Не подкрепям никого“;



• пакет с надпис „Начален отчет, разписка за текущо състояние, 
системна разписка и ПИН-код“;

• черновата на протокола на СИК;

• бланките-чернови за отразяване на предпочитанията
(преференциите);

• пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

• опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

• протокола за маркиране на печата на СИК (Приложение № 77-НС);

• приемо-предавателния протокол за избирателния списък
(Приложение № 68-НС);



• списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК 
(Приложение № 80-НС);

• постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

• други протоколи на СИК, извън поставените в Плик № 2-НС;

• неизползвани образци на декларации;

• печатът на СИК.

Изборните книжа, които се поставят в чувала (торбата), се опаковат 
поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с 
печата на СИК и се подписва от членовете на комисията. 



• Пакетът с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“;

• Пакетът с неизползваната хартия за машинно гласуване;

• Помощни и технически материали, получени от общинската
администрация:
Кутия за отрязъците с номерата на бюлетините;
 Неизползвани хартиени ленти;
Маркери;
Лепило;
Линийки;
Химикалки.

Не се поставят в чувала (торбата), а се опаковат отделно и се предават на 
общинската администрация.



Предаване на специализираното устройство за машинно гласуване

Приложение 3 

 

П Р О Т О К О Л 

за предаване и приемане на специализирано устройство за 

машинно гласуване 

 

Днес, ..................................... г., в .............. часа, представител на „Сиела 

Норма“ АД, изпълнител по Договор № 20/09.09.2022 г. с ЦИК, получи от 

секционната избирателна комисия в избирателна секция 

№ ......................................, изборен район …………………………….., следното: 

1. машина за гласуване идент. № ……………………. с параван към нея и 

захранващ кабел с адаптер; 

2. батерия за резервно захранване на машината и кабел за свързване на 

батерията с машината; 

3. един брой електрически удължител; 

4. резервни пломби за запечатване на СУЕМГ ……… бр. 

Батерията за резервно захранване на машината не се поставя в 

куфара, а се предава отделно на представителя на „Сиела Норма“ АД. 

 

 

Председател на СИК:    За „Сиела Норма“ АД: 

 

…………………………   …………………………………….. 

 

Секретар на СИК: 

 

………………………… 



1. Приемане и обработка на секционните протоколи от РИК:

• Проверка на протоколите;

• Информационен пункт;

• Предаване на разпечатката от информационният пункт и 

разпластяване;

• Печат на удостоверението.



Благодаря за вниманието!


