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ПОМАГАЛО
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК

ПРИЛОЖЕНИЯ: ЧЕК - ЛИСТИ ЗА ВСИЧКО! 
ПОЛЗВАЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

МОЛЯ, ВСИЧКИ ДАННИ ДА ЗАПИШЕТЕ ПЪРВО 
В ЧЕРНОВАТА НА ПРОКОЛА И ЧАК КОГАТО 

ПРОВЕРИТЕ ВСИЧКИ КОНТРОЛИ, 
НАНЕСЕТЕ ДАННИТЕ В ОРИГИНАЛА!!!!

ВАЖНО!!! 
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ВАЖНО!!! 

ПОМАГАЛО
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК

МОЛЯ, ВСИЧКИ ДАННИ ДА ЗАПИШЕТЕ ПЪРВО В ЧЕРНОВАТА 
НА ПРОКОЛА И ЧАК КОГАТО ПРОВЕРИТЕ ВСИЧКИ КОНТРО-

ЛИ, НАНЕСЕТЕ ДАННИТЕ В ОРИГИНАЛА!!!!

ПЪРВА ЧАСТ
В предизборния ден на СИК се предават два протокола за попълване на резултатите от 

гласуването – чернова и оригинал.
След приключване на изборния ден, задължително започнете първо с попълването на 

черновата от протокола. Едва след като попълните всички данни и се уверите, че кон-
тролите са верни, преминете към пренасяне на данните в оригинала на протокола.

 И така:
 В първата страница на протокола записвате:
1. В квадратчетата, записвате номера на вашата секция.
2. Записвате данните за вашия изборен район: община, населено място, кметство, избо-

рен район
3. Датата на провеждане на изборите, часа на попълване, имената на присъстващите в 

края на изборния ден членове на СИК. Не попълвайте имената в началото на изборния 
ден, тъй като е възможно, в края му някой от членовете по уважителни причини, да е 
напуснал изборното помещение. Това уточнение е важно, защото подписите положе-
ни от членовете на СИК в края на протокола, трябва да е равен на броя на присъства-
щите членове на СИК.

След като сте попълнили тези технически  данни, преминете към попълване на същин-
ската част от протокола.

ПОПЪЛВАНЕ НА  ЧАСТ I.
 Тази част от протокола се попълва, преди да сте отворили избирателната кутия!
 ПЪРВО - В буква А запишете: Брой на получените бюлетини. Това число преписвате 

от точка 4 /четири/ от протокола за предаване и приемане на книжата от СИК, който сте 
получили в предизборния ден. 

ВТОРО - В точка 1 запишете: брой на избирателите в избирателния списък при преда-
ването му на СИК, включително и броя на хората, които сте вписали в допълнителната 
страница /под черта/ на избирателния списък. Броя на избирателите в избирателния спи-
сък при предаването му на СИК, препишете от точка 4 /четири/ от Протокола за предава-
не и приемане на избирателния списък, който сте получили в предизборния ден. 

ТРЕТО - В точка 2 трябва да запишете брой на гласувалите избиратели, според поло-
жените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната 
страница /под чертата/: за целта пребройте внимателно всички подписи, положени в 
избирателния списък, включително и на тези, под чертата и запишете числото. 

ЧЕТВЪРТО -В точка 3: Записвате броя на бюлетините, които са недействителни, но не 
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са пуснати в избирателната кутия!  /например, тази, която сте поставили на таблото, или 
сгрешена, или повредена/, но запомнете, не са пуснати в избирателната кутия! 

С ТОВА ПРИКЛЮЧВА ЗАПИСВАНЕТО НА ДАННИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЗВЪН 
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ.

ВТОРА ЧАСТ
ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ

След като сте записали всички данни, съдържащи се извън избирателната кутия, пре-
минете към същинската част, а именно: попълване на данните от резултатите от гласува-
нето.

Първо започнете със записване на данните от машинното гласуване.

За целта, уверете сте, че при приключване на изборния ден сте приключили работата с 
машината и сте извадили разпечатката с данните от гласуването.

Разпечатката от машината прилича на касова бележка, в която се съдържат всички дан-
ни, необходими ви за попълване на протокола. Вашата работа е да препишете внимател-
но данните от разпечатката в определените за това редове, определени за резултатите от 
машинното гласуване.

ПЕТО
А именно:
ПЕТО:
В точка 4 б запишете: брой на участвалите в машинното гласуване 
В точка 6 б запишете:  общ брой на действителните гласове от машината 
В точка 6.1б запишете:  брой на действителните гласове за кандидатските листи  от 

машинното гласуване
точка 6.2б: брой на гласовете „Не подкрепям никого“ от машинното 
точка 7: попълнете действителните гласове за всяка партия или коалиция от машинно-

то гласуване, в редовете, определени резултатите от машинното гласуване.  Където няма 
гласове пишете нула с дума и цифра.

След записване в протокола на тези данни от разпечатката, започнете да записвате в 
черновата от протокола за всяка партия или коалиция броя на  преференциите /пред-
почитенията/ за всеки от кандидатие й /ако има преференции/ . Всяка преференция, за-
писвате под квадратчето с номера на съответния кандидат, в квадратчето под буква м /
всички квадратчета под буква м, са местата, определени за записване на преференциите 
за всеки от кандидатите, от машинното гласуване/

Например: Партия А – за кандидат 102 – 5 преференции, за кандидат 110 – 1 преферен-
ция;

Партия Б – за кандидат 105 – 8 преференции
Партия В – няма преференции
Партия Г – за кандидат 101 – 1 преференция, за кандидат 115 – 3 преференции
С това записването на данните от машинното гласуване приключва и се преминава към 

записване на данните от избирателната кутия.
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ТРЕТА ЧАСТ
ЗАПИСВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ.

След като сте записали данните от разпечатката от машината, отворете избирател-
ната кутия, изсипете бюлетините на масата за броене и започнете да броите и запис-
вате, по следния начин:

Първо пребройте всички бюлетини от избирателната кутия. 

ШЕСТО
В Точка 4 а запишете: броя на всички бюлетини от кутията

След това, бюлетините на две купчини - действителни и недействителни бюлетини  
и запишете, по следния начин:

В Точка 5: броя на намерените в избирателната кутия недействителните бюлетини. 
В Точка 6 а: общия брой на намерените в кутията действителните бюлетини 

Действителните бюлетини от кутията разделете на две купчинки: първа купчинка 
с отбелязване за кандидатски листи и втора купчинка с отбелязване „Не подкрепям 
никого“ и запишете:

В Точка 6.1а: общия брой на бюлетините от кутията, подадени за кандидатски листи. 

В Точка 6.2а: броя на бюлетините от кутията, с отбелязване „Не подкрепям никого“ 

След като сте записали тези данни, трябва  да извършите сумиране на числата в оп-
ределените за това места, а именно:

СЕДМО

1. В точка 4 – общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и на участвали-
те в машинното гласуване или  запишете сумата от числата по т. 4а – брой на намерените 
в кутията бюлетини и т. 4б – брой на участвалите в машинното гласуване

Сега проверете контролата: числото по точка 4 - общ брой на намерените в избира-
телната кутия бюлетини и на участвалите в машинното гласуване, трябва да е равно 
на числото по точка 2 – брой на гласувалите

Продължаваме със сумирането:
2. В точка 6: Числото по точка 6 – общ брой на всички действителни гласове, трябва да 

е равен на сбора от числата по точка 6а - общ брой на намерените в избирателната кутия 
действителни гласове и точка 6б - общ брой на действителните гласове от машината

3. В точка 6.1 - Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатски листи, 
запишете сумата от числата по точка 6.1а - Брой на намерените в избирателната кутия 
действителни гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и иници-
ативни комитети и точка 6.1б - Брой на действителните гласове за кандидатските листи 
от машинното гласуване

4. В точка 6.2 - Общ брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не подкрепям 
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никого“: запишете сумата от числата по точка 6.2а - Брой на намерените в избирателна-
та кутия действителни гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ и 
точка 6.2б - Брой гласували за „Не подкрепям никого“ от машинното гласуване

ТУК ИЗВЪРШЕТЕ ПРОВЕРКА НА ПЪРВИТЕ КОНТРОЛИ:
1. Числото по точка 6а – общ брой на намерените в избирателната кутия действителни 

гласове, трябва да е равна на сбора от числата по точка 6.1а – брой на действителните 
гласове за кандидатски листи от хартиените бюлетини и точка 6.2а – брой на  бюлетини-
те от избирателната кутия с отбелязване „Не подкрепям никого“.

2. Числото по точка 6 - Общ брой на всички действителни гласове, трябва да е равна на 
сбора от числата по точка 6а - Общ брой на намерените в избирателната кутия действи-
телни гласове и точка 6б -  Общ брой на действителните гласове от машинното гласуване

3. Числото по т.6.1 - Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските 
листи на партии, коалиции и инициативни комитети, трябва да е равно на сбора от чис-
лата по т.6.1а - Брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове, подаде-
ни за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети и т. 6.1б - Брой 
на действителните гласове за кандидатските листи от машинното гласуване

4. Числото по  т. 6.2 - Общ брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не под-
крепям никого“, трябва да е равно на сбора от числата по т. 6.2а- Брой на намерените в 
избирателната кутия действителни гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям 
никого“ и т. 6.2б - Брой гласували за „Не подкрепям никого“ от машинното гласуване.

5. Числото по т. 4 - Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и на 
участвалите в машинното гласуване, трябва да е равно на сумата от числата по т.5 - . 
Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) и т.6 - 
Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)

6. Числото по т.6 - Общ брой на всички действителни гласове, трябва да е равно на сбо-
ра от числата по т. 6.1 - Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските 
листи на партии, коалиции и инициативни комитети и т. 6.2 - Общ брой на действител-
ните гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
БРОЕНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

И БРОЕНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИ
1. Броене на гласовете по кандидатски листи:
След като сте разделили действителните бюлетини на такива с отбелязване за партия 

или коалиция и с отбелязване „Не подкрепям никого“, вземете купчината с бюлетини с 
отбелязване за партия или коалиция и отново ги разделете на купчини, за всяка партия 
или коалиция отделна купчина. След като сте ги отделили по този начин, започнете да 
броите гласовете за всяка партия или коалиция и в точка 7 запишете за всяка партия или 
коалиция, за която има отбелязване в реда, определен за записване на гласовете от бюле-
тините.

Където няма гласове пишете нула с дума и цифра.
След като изчерпате купчините и сте записали всички гласове за партиите или коа-

лициите, в точка 7.1 - Общия брой на действителните гласове, подадени за кандидат-
ските листи на партии, коалиции и инициативни комитети, това става като сумирате 
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гласовете на всички партии или коалиции,  от машинното гласуване и от бюлетините.
След като запишете числото в т.7.1, проверете следващите контроли:
Т.7.1 - Общия брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, 

коалиции и инициативни комитети, трябва да е равно на сумата от всички числа по т.7 
Т. 7.1 - Общия брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на 

партии, коалиции и инициативни комитети, трябва да е равно на числото по т. 6.1 - Общ 
брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции 
и инициативни комитети

ОСМО
2. Броене на предпочитанията /преференциите/:
Започнете преброяването на преференциите /отбелязванията/ за  кандидатите в харти-

ените бюлетини:
Вземете първата купчина от бюлетини за някоя партия или коалиция. Ако има отбеляз-

ване в кръгчетата отдясно, записвайте преференцията /предпочитанието/ в  черновата 
за преференции, в отделението за същата партия или коалиция, под правоъгълника 
с номера на кандидата, за който има отбелязване. Преференциите от хартиените бю-
летини, впишете в квадратчето под буква „Х“. Записвате преференциите за първата 
партия до изчерпването на бюлетините за тази партия. След като запишете всички пре-
ференции от хартиените бюлетини за една от партиите, сборувайте числата от квадрат-
четата с букви „Х“ и буква „М“ и запишете сбора в правоъгълника под тях. После съ-
берете числата от всички правоъгълници за партията, за която записвате и напишете 
сбора в квадратчето под записа „общ брой преференции“. Ако няма преференции за 
нито един от кандидатите за тази партия, запишете числото нула. В отделението за пре-
ференции за всяка партия има квадратче под надписа „без преференции“, там запишете 
броя на всички бюлетини, за които няма преференция.

След като запишете преференциите за всяка една от партиите или коалициите, про-
верете следната контрола:

Действителните гласове за всяка партия или коалиция в т. 7, трябва да е равно на 
сбора от числата в т. 8, записани в квадратчетата „без преференции“ и „общ брой 
преференции“ 

Т.7 за партия Х = „без преференции“ + „общ брой преференции“ /за партия Х/
След като сте попълнили всички данни в черновата от протокола, преди да ги нане-

сете в оригинала 
ПРОВЕРЕТЕ КОНТРОЛИТЕ ОТНОВО!!!!!!!:
т. 4 = т.4а + т. 4б
т. 2 = т. 4
т. 6а = т.61а + т. 6.2а
т. 6.1 = т.6.2а + т. 6.1б
т. 6.2 = т. 6.2а + т.6.2б
т. 4 = т. 5 + т. 6
т. 6 = т. 6.1 + т. 6.2
т. 7.1 = сумата от числата по т. 7
т. 7.1 = т. 6.1
ЕДВА СЛЕД КАТО ПРОВЕРИТЕ ВСИЧКИ ТЕЗИ КОНТРОЛИ, НАНЕСЕТЕ ДА-

ННИТЕ В ОРИГИНАЛА ОТ ПРОТОКОЛА.
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 Приложение № 97-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

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:
………………………………………………………................................…………………….…

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

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

А. Брой на получените бюлетините по реда на чл. 215 ИК 
(впишете числото по т. 4 от протокола за предаване 
и приемане на изборни книжа и материали на СИК) ПЪРВО
  

………………………………………… ……………………………
 (с думи) (с цифри)

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

 7 

ЧАСТ І 
 

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

 
А. Брой на получените бюлетините по реда на чл. 215 ИК 
(впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и 
приемане на изборни книжа и материали на СИК) 
 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 

ПЪРВО 
 
…………………………… 
           (с цифри) 

 
 
 
 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК: 
 

1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването 
му на СИК, включително и вписаните в допълнителната 
страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден  
 
 ……………………………………............................................. 

(с думи) 

 
ВТОРО 

 
 

……………………… 
(с цифри) 

Към числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък 
прибавете броя на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния 
списък в изборния ден 
2. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи 
в избирателния списък, включително и подписите в 
допълнителната страница (под чертата) 
 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 

ТРЕТО 
 

………………………… 
(с цифри) 

КОНТРОЛА: числото по т. 2 трябва да е равно на числото по т. 4 и да е по-малко или 
равно на числото по т. 1. 

 
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ: 
 

3. 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) 

 
 

ЧЕТВЪРТО 
 
 
 

…………………………… 
(с цифри) 

Бюлетините по т. 3 опаковайте в отделен пакет и го надпишете!  
 
 

ЧАСТ ІІ 
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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:

ТУК ИЗПЪЛНЯВАТЕ СТЪПКИ ПЕТ, ШЕСТ  И СЕДЕМ ОТ ПОМАГАЛОТО

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:

ТУК ИЗПЪЛНЯВАТЕ СТЪПКИ ПЕТ, ШЕСТ  И СЕДЕМ ОТ ПОМАГАЛОТО

4а. Брой на намерените в избирателната 

кутия бюлетини                            (с думи)                         (с цифри)

4б. Брой на участвалите в машинното 

гласуване …….………… ………………………..       

                           (с думи)                         (с цифри)

4. Общ  брой  на  намерените  в 

избирателната  кутия  бюлетини  и  на 

участвалите  в  машинното  гласуване 

(сумата от числата по точки 4а и 4б).

…….…………………………………..       ..........

                           (с думи)                         (с цифри)

5. 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)

6а.  Общ  брой  на  намерените  в 

избирателната кутия действителни гласове 

(бюлетини)  (сумата  от  числата  по  т.  

6.1а и т. 6.2а)

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

                           (с думи)                         (с цифри)

6б.  Общ брой на действителните  гласове 

от машинното гласуване …….………… ………………              ………..      

                      (с думи)                         (с цифри)

6.  Общ  брой  на  всички  действителни 

гласове (сумата от числата по т. 6а и т.  

6б)

…….…………………………………..       ..........

                           (с думи)                         (с цифри)

6.1а. Брой на намерените в избирателната 

кутия  действителни  гласове,  подадени  за 

кандидатските листи на партии, коалиции 

и инициативни комитети

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

                           (с думи)                         (с цифри)

6.1б.  Брой  на  действителните  гласове  за 

кандидатските  листи  от  машинното …….………… ………        ………………..            
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7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

гласуване (с думи)                                     (с цифри)

6.1. Общ брой на действителните гласове, 

подадени  за  кандидатските  листи  на 

партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети  (сумата от числата по т. 6.1а  

и т. 6.1б)

…….…………………………………..       ..........

                           (с думи)                         (с цифри)

6.2а. Брой на намерените в избирателната 

кутия  действителни  гласове  с  отбелязан 

вот в квадратчето „Не подкрепям никого“

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

                           (с думи)                         (с цифри)

6.2б.  Брой  гласували  за  „Не  подкрепям 

никого“ от машинното гласуване …….………… ………        ………………..            

(с думи)                                          (с цифри)

6.2. Общ брой на действителните гласове с 

отбелязан  вот  „Не  подкрепям  никого“ 

(сумата от числата по т. 6.2а и т. 6.2б)

…….…………………………………..       ..........

                           (с думи)                         (с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5 и т. 6;

                          - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6.1 и т. 6.2.

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

№ Наименование на партия/коалиция/ 

имената на независимия кандидат

Действителни гласове

1. ……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

от бюлетини …… ……. ………….           ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

от маш. глас. …….…………                       

………..       

                                  (с думи)                   (с цифри)

общо Б + МГ 

…………………………….       ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

2. ……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

от бюлетини … …………………                ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

от маш. глас. …….…………           

………………..       

                                  (с думи)                   (с цифри)

общо Б + МГ 

…………………………….       ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

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

... ……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

от бюлетини …… ………….……….         ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

от маш. глас. …….……………                ………..  

гласуване (с думи)                                     (с цифри)

6.1. Общ брой на действителните гласове, 

подадени  за  кандидатските  листи  на 

партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети  (сумата от числата по т. 6.1а  

и т. 6.1б)

…….…………………………………..       ..........

                           (с думи)                         (с цифри)

6.2а. Брой на намерените в избирателната 

кутия  действителни  гласове  с  отбелязан 

вот в квадратчето „Не подкрепям никого“

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

                           (с думи)                         (с цифри)

6.2б.  Брой  гласували  за  „Не  подкрепям 

никого“ от машинното гласуване …….………… ………        ………………..            

(с думи)                                          (с цифри)

6.2. Общ брой на действителните гласове с 

отбелязан  вот  „Не  подкрепям  никого“ 

(сумата от числата по т. 6.2а и т. 6.2б)

…….…………………………………..       ..........

                           (с думи)                         (с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5 и т. 6;

                          - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6.1 и т. 6.2.

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

№ Наименование на партия/коалиция/ 

имената на независимия кандидат

Действителни гласове

1. ……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

от бюлетини …… ……. ………….           ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

от маш. глас. …….…………                       

………..       

                                  (с думи)                   (с цифри)

общо Б + МГ 

…………………………….       ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

2. ……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

от бюлетини … …………………                ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

от маш. глас. …….…………           

………………..       

                                  (с думи)                   (с цифри)

общо Б + МГ 

…………………………….       ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

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

... ……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

от бюлетини …… ………….……….         ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

от маш. глас. …….……………                ………..  
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Б. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за действи-
телността 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 ре-
шение 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)

                                  (с думи)                   (с цифри)

общо Б + МГ 

…………………………….       ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

... ............................................- независим

(имената на независимия кандидат)

от бюлетини 

…………………………….       ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

от маш. глас. …….……………              

…………..       

                                  (с думи)                   (с цифри)

общо Б + МГ 

…………………………….       ..........

                                  (с думи)                   (с цифри)

7.1. Общ брой на действителните гласове, 

подадени за кандидатските листи на 

партии, коалиции и инициативни 

комитети [сумата от числата по т. 7 

(общо Б + МГ)]

…….…………………………………..       ..........

                           (с думи)                          (с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 (общо Б + 

МГ) и да е равно на числото по т. 6.1.

Б. Брой  протоколи  по  реда  на  чл.  279,  ал.  3  ИК  на  СИК  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)
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ЛИСТ 2
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) 
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК)
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА 

КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ 
ПРОДЪЛЖАВАТЕ СЪС СТЪПКА ОСЕМ ОТ ПОМАГАЛОТО



13

Броят на предпочитанията (преференциите) от хартиените бюлетини за всеки кан-
дидат се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под буквата „х“ на колонката със 
съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията. 

Броят на предпочитанията (преференциите) от машинното гласуване за всеки кан-
дидат се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под буквата „м“ на колонката със 
съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията.

Общият брой на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с 
цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „х + м“ на колонката със съответния 
номер на кандидата от листата на партията/коалицията (вписва се сумата от числата 
в клетките под буквите „х“ и „м“).

Общият брой на предпочитанията (преференциите) за всички кандидати на пар-
тията/коалицията се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „общ 
брой преференции“. За целта се сумират всички числа под надписите „х + м“. 

Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (префе-
ренция) се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преферен-
ции“. За целта от броя на действителните гласове за партията/коалицията се изважда 
числото под надписа „общ брой преференции“. 

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. Ако е преустановено машинното гласуване се отбелязва часът и причината 
за преустановяването.)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съот-
ветните 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. 2 трябва да е равно на числото по т. 4 и да е по-малко или равно на 
числото по т. 1.
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2. Числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5 и т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6.1 и т. 6.2.
4. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 (общо Б + МГ) и да 

е равно на числото по т. 6.1.
5. За всяка партия и коалиция числото по т. 7 (общо Б + МГ) трябва да е равно на 

сумата от числата по т. 8 в клетката под надписа „без преференции“ и клетката под 
надписа „общ брой 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 протоко-
ла, номерът на страницата и фабричният номер на формуляра. На всяка страница се 
поставят визуални маркери, дефиниращи

 ПРЕДИЗБОРEН ДЕН - 3 април 2021 г.

СПИСЪК НА ДЕЙСТВИЯТА НА СИК В ДЕНЯ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ
(Раздел ІІ от Методическите указания)

 Приемане на избирателния списък и подписване на приемно-предавателен прото-
кол – Приложение № 73-НС

 Приемане на бюлетините и изборните книжа и материали за изборите и подписва-
не на приемо-предавателен протокол – Приложение № 77-НС

 Приемане на специализираното устройство за машинно гласуване и подписване 
на приемо-предавателен протокол 

 Внасяне на бюлетините, избирателната кутия, кутията за отрязъците от бюлети-
ните, изборните книжа и материали и копирната техника в изборното помещение

 Проверка на копирната техника – включване в ел. мрежа, копиране на пробен ек-
земпляр 

 Проверка на наличието на кабини за гласуване и оборудването им с маса и стол, 
местата за работа на СИК и за наблюдатели, застъпници, упълномощени предста-
вители на партии, коалиции, инициативни комитети

 Поставяне пред изборното помещение на указателна табела, че в секцията може да 
се гласува със специализирано устройство за машинно гласуване

 Поставяне пред изборното помещение на информационно табло с телефоните за 
връзка с РИК и РЗИ и подаване на сигнали до РУ на МВР до дежурния прокурор.

 Поставяне на табло пред изборното помещение, на което са изписани имената и 
номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции
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 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 кабината 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 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, бюлетини и материали, кутиите за гласуване и 
кутиите за отрязъци от бюлетините и разписките от машината за гласуване

 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.

ДЕЙСТВИЯ НА СИК В ИЗБОРНИЯ ДЕН. ОТКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН
(Раздел ІІІ, т. 2 и т. 3 от Методическите указания)

 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 сте повече от половината от членовете на СИК – НЕ ОТВАРЯЙ-
ТЕ ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ

 Вижте и спазвайте указанията в раздел ІІІ, ИЗБОРЕН ДЕН, т. 2 от Методическите 
указания 

 След отваряне на изборното помещение:

 Проверете налице ли са изборните книжа и материали

 Проверете празни ли са избирателната кутия, кутията за отрязъците от бюлетини-
те и кутията за разписките от машинното гласуване

 Проверете поставени ли са информационни табели, списък на кандидатите по 
кандидатски листи и химикалка, пишеща със син цвят, в кабината за гласуване 

 Извършете действията по подготовка и стартиране на специализираното устрой-
ство за машинно гласуване
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 Разкъсайте плика с печата на СИК. Наранете печата и сложете най-малко три отпеча-
тъка върху протокола за маркиране на печата (Приложение № 82-НС). Протоколът се 
подписва от присъстващите членове на СИК и се прилага към изборните книжа

 Запечатайте с хартиени ленти избирателната кутията и кутиите за отрязъците и 
разписките от машинно гласуване. Хартиените ленти се подпечатват с печата на 
СИК и се подписват от присъстващите членове на комисията

 Поставете образец на бюлетината 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, изби-
ратели, представители на средствата за масово осведомяване.

ДЕЙСТВИЯ НА СИК ПО ДОПУСКАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ДА ГЛАСУВАТ
(Раздел ІІІ, т. 4.1 и т. 4.2 от Методическите указания)

 Проверете самоличността на избирателя. Избирателят се легитимира само с:

 Лична карта (Избирателят може да гласува с лична карта, чийто срок е изтекъл 
в периода от 13 март 2020 г. включително до изборния ден)

 
 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 изгубена, унищожена, повредена 

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

 Проверете фигурира ли избирателят в избирателния списък. 
 (Ако избирателят не е вписан в избирателния списък, вижте и спазвайте указа-

нията в раздел ІІІ, ИЗБОРЕН ДЕН, т. 4.3 и 5 от Методическите указания)

 Впишете данните от документа за самоличност в избирателния списък, без да дик-
тувате 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
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ДЕЙСТВИЯ НА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕТО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ
(Раздел ІІІ, т. 8.1 от Методическите указания)

 Откъсвате пред избирателя само една бюлетина от кочана. 
 
 Проверявате съответствието на номера в бюлетината с номера в кочана

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

 Поставяте един печат на гърба на бюлетината – на указаното място

 Сгъвате бюлетината по начин, указан с Решение на ЦИК и я подавате на избирателя

 Избирателят гласува в кабината за гласуване. Сгъва бюлетината, така че да се виж-
да номерът й и да не се вижда начинът, по който е гласувал, и излиза от кабината

 Поставяте задължително втори печат на гърба на бюлетината – на указаното мяс-
то, без да я разгъвате 

 Проверявате дали номерът на бюлетината съответства на номера от съответния 
кочан. Без да разгъвате бюлетината, откъсвате полето с номера и го пускате в не-
прозрачната кутия за отрязъците

 Избирателят пуска бюлетината в избирателната кутия и се подписва в избирател-
ния списък

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

ДЕЙСТВИЯ НА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕТО ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНО 
УСТРОЙСТВО ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
(Раздел ІІІ, т. 8.2 от Методическите указания)

 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. След 
потвърждаване на направения избор се отпечатва контролна разписка

 Избирателят проверява в разписката данните за своя избор, сгъва я с текста навъ-
тре и я пуска в кутията за разписките от машинното 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 се е подписал в избирателния списък
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ (БЮЛЕТИНИ)
ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК
(Раздел ІV, т. 2 и 2.1 от Методическите указания)

 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 хими-
кала, 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 предпо-
читание (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 производ-
ството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания

 Когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на изброени-
те 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 бюле-
тините в тази избирателна секция.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ (БЮЛЕТИНИ)
ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК
(Раздел ІV, т. 2 и 2.1 от Методическите указания)

 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, коали-
ция, 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 изисквания-
та за действителност на гласа, но не е откъснат отрязъкът с поредния номер на бю-
летината, 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.

V.ОПАКОВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ 
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА   ГЛАСУВАНЕТО

ВАЖНО!!! НЕ СЛАГАЙТЕ В ЧУВАЛА, ще ги предавате в РИК!!!
В плик № 1- НС –Списъци на СИК №…. се поставят избирателни списъци на СИК № 

/изписва се номера на вашата СИК/.…, декларации /приложение № 17–НС/ и удостове-
рения /приложение №16 и приложение № 19- удостоверение- ако има такива/, списък на 
заличените лица, списък за допълнително вписване на придружител / Приложение № 
72- НС/ 

В Плик №2 – Протоколи на СИК № /вписва се номера на Вашата секция/ се поставят
Попълнен и подписан секциония протокол / приложение №97- нс-хм/
- РАЗПИСКАТА от машината(финалния протокол от машинното гласуване); 
- запечатания плик с двете флашки; 
- запечатания плик с петте смарт карти; 
- протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложениe № 

77-НС); протокола за предаване на сгрешен формуляр  и приемане на нов формуляр 
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на протокол на СИК, ако е съставен такъв при сгрешени протоколи (Приложение № 84-
НС); протокола с решението на СИК  при оспорване действителността или недействи-
телността на някой глас; особеното мнение  на член на СИК, който не е съгласен с отра-
зените в протокола резултати от гласуването; ксерокопие от 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. Върху пликовете се изписва 
пълният 9-цифрен номер на секцията

В ЧУВАЛА СЕ ПОСТАВЯ /в отделни пакети и надписани 
1.пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“;
2 пакет с надпис „Бюлетини по т. 3 от протокола на СИК“;
3. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;
4. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи“;
5. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“;
6. пакет с надпис „Контролни разписки, начален протокол,  разписка за текущо със-

тояние и ПИН – код“;
7.  черновата на протокола на СИК;
8.  бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);
9.  пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;
10. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;
11  протокола за маркиране на печата на СИК  (Приложение № 82-НС);
12. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложениe №  73-

НС);
13. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК (Приложение № 86-

НС);
14. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;
15. други протоколи на СИК, извън поставените в плик № 2-НС;
16. неизползвани образци на декларации;
17.  печатът на СИК- в отделен запечатан плик, след като СИК приключи с копира-

нето, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване 
на пакетите с изборните книжа.

ЧУВАЛА СЕ ЗАВЪРЗВА И СЕ ЗАЛЕПВА С ХАРТИЕНА ЛЕНТА С ИЗПИСАН НОМЕР 
НА СЕКЦИЯТА И ИМЕТО И ФАМИЛИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И СЕ ПОДПИС-
ВА И ПОДПЕЧАТВАТ.


