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I. УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО И 
ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК 
 

След обявяване на гласуването за приключило член на СИК поставя 
устройството за видеонаблюдение и видеозаснемане на стойката от комплекта.  

Председателят на СИК включва устройството за видеонаблюдение, 
след което сканира QR кода от плика, предназначен за изборния ден (плика 
с надпис „за неделя – след края на гласуването“), съгласно предоставените 
инструкции. Устройството за видеонаблюдение се поставя върху масата, на 
която ще се извършва преброяването на бюлетините по начин, който 
осигурява видимост към всички действия на СИК. За да се уверите, че 
устройството е поставено правилно, погледнете екрана. Член на СИК следи 
за работата на устройството. В случай на прекъсване, сканирайте отново 
QR кода. Устройството за видеонаблюдение се изключва след подписване 
на протокола на СИК от всички членове на СИК и обявяване на 
резултатите от гласуването. 

Председателят на СИК обявява разпределението на дейностите между 
членовете на СИК по преброяване на гласовете и попълване на протокола. 
 

1. Попълване на черновата на протокол за избиране на народни 
представители (Приложение № 82-НС-хм) 

1.1. Попълване на част I от протокола 
Част I от протокола се попълва преди отваряне на избирателните кутии. 
Последователно в черновата на протокола на страница първа 

задължително се попълват данните за избирателната секция [община, населено 
място, кметство, административен район (само за Столична община и градовете 
Пловдив и Варна), изборен район], трите имена на членовете на СИК, часът на 
откриване на изборния ден и приключване на гласуването, на присъствалите 
лица и останалите данни от страница 1.  

Пристъпва се към попълване с думи и с цифри на данните по буква „А“ и 
данните по т. 1 – 3 от протокола (данни от избирателните списъци), както 
следва:  

- в буква „А“ се вписва броят на получените от СИК в предизборния ден 
бюлетини, като се вписва числото по т. 3 от протокола за предаване и приемане 
на изборни книжа и материали (Приложение № 72-НС); 

- в т. 1 се вписва броят избиратели в избирателния списък при 
предаването му на СИК, като за целта се вписва числото по т. 4 от протокола за 
предаване и приемане на избирателния списък (Приложение № 68-НС); 

- в т. 2 се вписва броят на избирателите, които СИК е вписала в 
допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден; 

- в т. 3 се вписва общият брой на гласувалите избиратели според 
положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в 
допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък.  

След като попълни посочените по-горе данни, СИК пристъпва към 
преброяване и опаковане на хартиените бюлетини извън избирателната кутия, 
посочени в т. 4 от протокола. Бюлетините в т. 4 от протокола се преброяват и 
вписват последователно, както следва: 
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- т. 4, буква „а“ – брой на неизползваните бюлетини; 
- т. 4, буква „б“ – общ брой на: унищожените от СИК бюлетини (тук се 

вписват и използваните бюлетини за образец, които са залепени на таблото пред 
изборното помещение); недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 ИК 
(несъответстващ номер), по чл. 227 ИК (заснет вот) и по чл. 228 ИК (показан 
вот); сгрешените бюлетини (когато избирателят е сбъркал при гласуването и е 
гласувал повторно по чл. 267, ал. 2 ИК). 

Тези хартиени бюлетини се опаковат поотделно в пакети и се надписват, 
както следва: 

- пакет с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“; 
- пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“. 
Запечатаните пакети с хартиените бюлетини извън избирателната кутия 

се подписват от всички членове на СИК и се подпечатват. 
1.2. Преброяване на бюлетините (гласовете) и попълване на част ІІ 

от протокола 
Секционната избирателна комисия първо установява резултатите от 

гласуването с хартиени бюлетини, след което установява резултатите от 
гласуването с бюлетини от машинно гласуване. 

За точното отчитане на резултатите и за целите на видеонаблюдението е 
необходимо да се пази тишина при отчитане на всеки глас. 

1.2.1. Преброяване на бюлетините (гласовете) от гласуването с 
хартиени бюлетини 

Преди отваряне на избирателната кутия за хартиени бюлетини и 
преброяване на хартиените бюлетини от масата се отстраняват всички излишни 
книжа и материали. На масата остават само избирателната кутия за хартиени 
бюлетини, черновата от протокола, бланките-чернови за преброяване на 
преференциите. 

Само СИК е компетентна да установи кой глас е действителен или 
не, като присъстващите лица не могат да се намесват в работата на СИК при 
установяване на резултата от гласуването. 

Указания за определяне на действителните и недействителните гласове 
се съдържат в чек листове – Приложение 6 към методическите указания част 
първа. 

Когато хартиената бюлетина има отбелязване със знак „Х“ или „V“ с 
химикалка, пишеща със син цвят, само в квадратчето „Не подкрепям 
никого“ – гласът е действителен. 

1.2.1.1. Секционната избирателна комисия отваря избирателната кутия за 
хартиени бюлетини. Бюлетините се изваждат една по една от определения от 
СИК член на комисията и се поставят с лицевата страна надолу. Когато е 
включена втора избирателна кутия за хартиени бюлетини, тя се отваря и 
бюлетините се изваждат и преброяват заедно с бюлетините от първата. 

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 по реда на т. 1.2.2.  

1.2.1.2. Преброяват се хартиените бюлетини и броят им се вписва в точка 
5 от протокола на реда „Хартиени (х)“. Сумата от числата по т. 4 и т. 5(х) 
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трябва да е равна на числото по буква А от протокола. След попълване на 
тази точка се пристъпва към преброяване на гласовете.  

1.2.1.3. Определеният член на СИК показва всяка хартиена бюлетина 
така, че да се вижда отбелязаният вот и едновременно обявява високо и ясно 
номера на кандидатската листа, съответно гласът “Не подкрепям никого”. 
Хартиените бюлетини се подреждат, като за всяка кандидатска листа се прави 
отделна купчинка. Правят се още две купчинки – една с гласовете “Не 
подкрепям никого” и една от недействителните гласове. При поява на 
недействителна хартиена бюлетина, тя се показва и се обявява причината за 
недействителност. 

При спор относно действителността или недействителността на някой 
глас СИК приема писмено решение с поименно гласуване, като случаят се 
описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната 
избирателна комисия, като на гърба на хартиената бюлетина се отбелязва 
номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от 
председателя и секретаря. 

1.2.1.4. Преброяват се недействителните гласове от хартиените бюлетини 
и броят им се вписва в т. 6 от черновата. 

1.2.1.5. Преброяват се хартиените бюлетини от купчината с гласове “Не 
подкрепям никого” и полученото число се вписва в точка 7.2 на реда „Хартиени 
(х)“ от черновата. 

1.2.1.6. Хартиените бюлетини от всяка купчинка за кандидатска листа се 
броят поотделно. Получените числа се вписват в т. 8 от протокола – срещу 
наименованието на съответната партия, коалиция или името на независимия 
кандидат на реда „Хартиени (х)“. 

1.2.1.7. Сумират се гласовете по т. 8 от редовете „Хартиени (х)“ и сумата 
се вписва в т. 7.1 на реда „Хартиени (х)“. Числото по т. 7.1(х) трябва да е равно 
на сумата от числата по т. 8(х). 

1.2.1.8. Сумират се числата по т. 7.1(х) и т. 7.2(х). Тази сума е равна на 
общия брой действителни гласове и тя се вписва в т. 7 на реда „Хартиени (х)“. 
Сумата от числата по т. 7.1(х) и т. 7.2(х) трябва да е равна на числото по т. 
7(х) от протокола. Сумата от числата по т. 6 и т. 7(х) трябва да е равна на 
числото по т. 5(х) от протокола. 

1.2.1.9. В буква „Б“ от черновата на протокола се описва дали е имало 
спорове по действителността на гласовете и какви решения са взети по тях. 

Отбелязва се какви жалби или заявления са постъпвали до СИК и какви 
решения е взела СИК по тях. Описват се и се прилагат към протокола всички 
жалби. 

1.2.1.10. Преброяване на предпочитанията (преференциите) в 
хартиените бюлетини и попълване на лист 2.1 от черновата на протокола 

След установяване броя на действителните и недействителните гласове и 
вписването им в черновата от протокола, недействителните хартиени бюлетини 
се отделят и се пристъпва към преброяване на предпочитанията (преференциите) 
за всеки един от кандидатите на партиите и коалициите.  

Важно е да се знае относно преброяване на предпочитанията 
(преференциите): 



 6 

- липсата на отбелязано предпочитание (преференция) не прави гласа 
недействителен. Такъв глас се брои (отчита) само за партията или коалицията; 

- предпочитанието (преференцията) не се брои (отчита), когато има 
отбелязване със знак „Х“ или „V“ с химикалка, пишеща със син цвят, в повече от 
едно кръгче. Приема се, че няма предпочитание и гласът се брои само за 
партията или коалицията; 

- отбелязването на предпочитание (преференция), когато е гласувано за 
независим кандидат, не опорочава вота на избирателя. Гласът е действителен и 
се брои за независимия кандидат. 

Препоръчителен е следният начин на преброяване на преференциите: 
1) Предпочитанията (преференциите) се преброяват и отбелязват върху 

бланка-чернова (Приложение 2 към методическите указания част втора), която 
се попълва поотделно за всяка партия и коалиция. 

2) Преброяването на предпочитанията (преференциите) се извършва 
последователно по листи на партии и коалиции и по реда на отпечатването им в 
хартиената бюлетина. Член на СИК, определен с нейно решение, взема хартиена 
бюлетина от купчината с действителни гласове за съответната партия или 
коалиция, показва я на камерата и обявява: 

а) поредния номер на кандидата, за когото е отбелязано предпочитание 
(преференция), или 

б) че няма отбелязано предпочитание (преференция), или 
в) че е отбелязано предпочитание (преференция) в повече от едно кръгче 

със знак „Х“ или „V“ с химикалка, пишеща със син цвят. 
След това подава хартиената бюлетина на друг член на СИК за проверка 

и поставяне в съответната купчина. 
3) Броят на предпочитанията (преференциите) се отразява едновременно 

и независимо един от друг от двама членове на СИК (предложени в състава на 
комисията от различни партии и коалиции), определени с решение на комисията. 

4) При наличието на предпочитание (преференция) членът на СИК, 
който държи хартиената бюлетина, оповестява на глас за кой кандидат е 
предпочитанието. Членовете на СИК, които записват предпочитанията 
(преференциите) върху бланката-чернова, ги отразяват, като ограждат 
(зачертават) първото число на първия ред, започвайки от № 1 на първия ред и 
продължават във възходящ ред, без да изпускат числа до изчерпване на 
предпочитанията (преференциите) за този кандидат. 

Последното оградено (зачертано) число показва броя на получените 
предпочитания (преференции) за съответния кандидат. 

5) Това число се вписва с цифри в т. 9 от черновата на протокола в 
правоъгълника под номера на кандидата от листата на съответната 
партия/коалиция. 

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

6) Броят на хартиените бюлетини без предпочитание (преференция) се 
установява, като от броя на действителните гласове, подадени за листата на 
партията/коалицията, вписани в т. 8 на реда „Хартиени (х)“, се изважда сумата 
на всички подадени предпочитания (преференции) за всички кандидати на тази 
партия/коалиция. Полученото число се вписва в т. 9 от черновата в 
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правоъгълника под надписа „без преференции“. 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“. 

1.2.2. Преброяване на бюлетините (гласовете) от гласуването с 
бюлетини от машинно гласуване 

Преди отваряне на избирателната кутия за бюлетини от машинно 
гласуване и преброяване на бюлетините от машинно гласуване от масата се 
отстраняват всички излишни книжа и материали. На масата остават само 
избирателната кутия за бюлетини от машинно гласуване, черновата от 
протокола, бланките-чернови за преброяване на преференциите. 

1.2.2.1. Секционната избирателна комисия отваря избирателната кутия за 
бюлетини от машинно гласуване. Бюлетините се изваждат една по една от 
определения от СИК член на комисията и се поставят с лицевата страна надолу. 
Когато е включена втора кутия, тя се отваря и бюлетините от машинно гласуване 
се изваждат и преброяват заедно с бюлетините от първата.  

В случай че в избирателната кутия за бюлетини от машинно гласуване се 
намери хартиена бюлетина, тя се отделя и гласът от тази бюлетина се добавя към 
данните от преброените хартиени бюлетини по реда на т. 1.2.1. 

1.2.2.2. Преброяват се бюлетините от машинно гласуване и броят им се 
вписва в точка 5 от протокола на реда „Машинни (м)“. Числото по т. 5(м) се 
вписва и в т. 7 на реда „Машинни (м)“. В бюлетините от машинно гласуване 
няма недействителни гласове. 

1.2.2.3. Определеният член на СИК показва всяка бюлетина от машинно 
гласуване така, че да се вижда вотът на избирателя и едновременно обявява 
високо и ясно номера на кандидатската листа, съответно гласът “Не подкрепям 
никого”. Бюлетините от машинно гласуване се подреждат, като за всяка 
кандидатска листа се прави отделна купчинка. Прави се още една купчинка – 
една с гласовете “Не подкрепям никого”. 

1.2.2.4. Преброяват се бюлетините от машинно гласуване от купчината с 
гласове “Не подкрепям никого” и полученото число се вписва в точка 7.2 на реда 
„Машинни (м)“ от черновата. 

1.2.2.5. Бюлетините от машинно гласуване от всяка купчинка за 
кандидатска листа се броят поотделно. Получените числа се вписват в т. 8 от 
протокола – срещу наименованието на съответната партия, коалиция или името 
на независимия кандидат на реда „Машинни (м)“. 

1.2.2.6. Сумират се гласовете по т. 8 от редовете „Машинни (м)“ и сумата 
се вписва в т. 7.1 на реда „Машинни (м)“. Числото по т. 7.1(м) трябва да е 
равно на сумата от числата по т. 8(м). Сумата от числата по т. 7.1(м) и т. 
7.2(м) трябва да е равна на числото по т. 7(м) от протокола.  

1.2.2.7. Преброяване на предпочитанията (преференциите) в 
бюлетините от машинно гласуване и попълване на лист 2.2 от черновата на 
протокола 

Препоръчителен е следният начин на преброяване на преференциите: 
1) Предпочитанията (преференциите) се преброяват и отбелязват върху 

бланка-чернова (Приложение 2 към методическите указания част втора), която 
се попълва поотделно за всяка партия и коалиция. 
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2) Преброяването на предпочитанията (преференциите) се извършва 
последователно по листи на партии и коалиции и по реда на отпечатването им в 
хартиената бюлетина. Член на СИК, определен с нейно решение, взема 
бюлетина от машинно гласуване от купчината с действителни гласове за 
съответната партия или коалиция, показва я на камерата и обявява: 

а) поредния номер на кандидата, за когото е отбелязано предпочитание 
(преференция), или 

б) че няма отбелязано предпочитание (преференция). 
След това подава бюлетината на друг член на СИК за проверка и 

поставяне в съответната купчина. 
3) Броят на предпочитанията (преференциите) се отразява едновременно 

и независимо един от друг от двама членове на СИК (предложени в състава на 
комисията от различни партии и коалиции), определени с решение на комисията. 

4) При наличието на предпочитание (преференция) членът на СИК, 
който държи бюлетината от машинно гласуване, оповестява на глас за кой 
кандидат е предпочитанието. Членовете на СИК, които записват 
предпочитанията (преференциите) върху бланката-чернова, ги отразяват, като 
ограждат (зачертават) първото число на първия ред, започвайки от № 1 на 
първия ред и продължават във възходящ ред, без да изпускат числа до 
изчерпване на предпочитанията (преференциите) за този кандидат. 

Последното оградено (зачертано) число показва броя на получените 
предпочитания (преференции) за съответния кандидат. 

5) Това число се вписва с цифри в т. 10 от черновата на протокола в 
правоъгълника под номера на кандидата от листата на съответната 
партия/коалиция. 

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

6) Броят на бюлетините от машинно гласуване без предпочитание 
(преференция) се установява, като от броя на действителните гласове, подадени 
за листата на партията/коалицията, вписани в т. 8 на реда „Машинни (м)“, се 
изважда сумата на всички подадени предпочитания (преференции) за всички 
кандидати на тази партия/коалиция. Полученото число се вписва в т. 10 от 
черновата в правоъгълника под надписа „без преференции“. 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“. 

1.2.3. Попълване на редове „Общо (о)“ в част ІІ от протокола 
След преброяване на предпочитанията (преференциите), в част ІІ от 

протокола се попълват редове „Общо (о)“, както следва: 
1.2.3.1. Сумират се числата по т. 5 от реда „Хартиени (х)“ и реда 

„Машинни (м)“ и сумата се вписва на реда „Общо (о)“. 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. 

1.2.3.2. Сумират се числата по т. 7 от реда „Хартиени (х)“ и реда 
„Машинни (м)“ и сумата се вписва на реда „Общо (о)“. 

1.2.3.3. Сумират се числата по т. 7.1 от реда „Хартиени (х)“ и реда 
„Машинни (м)“ и сумата се вписва на реда „Общо (о)“. 
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1.2.3.4. Сумират се числата по т. 7.2 от реда „Хартиени (х)“ и реда 
„Машинни (м)“ и сумата се вписва на реда „Общо (о)“. Числото по т. 7(о) 
трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(о) и т. 7.2(о). 

1.2.3.5. Сумират се числата по т. 8, поотделно за сяка кандидатска листа 
от реда „Хартиени (х)“ и реда „Машинни (м)“ и всяка сума се вписва на 
съответния ред „Общо (о)“. Числото по т. 7.1(о) трябва да е равно на сумата 
от числата по т. 8(о). 

1.3. Заключителни вписвания в черновата на протокола 
В черновата се описва каква е била обстановката при произвеждането на 

изборите. 
Всички членове на СИК подписват черновата на протокола, като се 

отбелязва в колко часа е приключило попълването му. 
 

2. Пренасяне на данните от черновата в протокола на СИК 
Важно: След попълване на данните в черновата на протокола 

(Приложение № 82-НС-хм) и преди пренасянето им в протокола се 
извършва проверка дали са изпълнени вписаните в него контроли. За 
проверка на контролите може да се използва електронен протокол за вашия 
изборен район, публикуван на интернет страницата на ЦИК в рубриката 
„Електронен протокол на СИК“. 

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

Ако е получен нов протокол на СИК и е върнат сгрешеният, това 
обстоятелство задължително се описва. 

След като се попълни черновата на протокола (Приложение № 82-НС-
хм) и се установи, че контролите в протокола са удовлетворени, черновата се 
ксерокопира и се преминава към пренасяне на данните върху секционния 
протокол.  

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

В долния десен ъгъл на всяка страница на протокола е отпечатан 
уникален фабричен номер и има черни правоъгълници (маркери). Около 
фабричните номера и черните правоъгълници (маркери) не се пише и не се 
поставят печати. 

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

След подписването на протокола и обявяването на резултатите 
председателят на СИК изключва устройството за видеонаблюдение, след 
което устройството за видеонаблюдение, заедно със стойката, зарядното 
устройство и инструкциите с двата QR кода се опакова в пакет, върху който 
се поставя надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“. 
Пакетът се подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК.  
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3. Копиране на протокола на СИК 
Копирането се извършва в изборното помещение след попълване на 

всички данни в протокола и подписването му от всички членове на СИК.  
Право да получат заверено копие от протокола при поискване имат 

кандидатите, членовете на СИК, представителите на партии, коалиции и 
инициативни комитети – по един от партия, коалиция и инициативен комитет, 
застъпниците – по един за всяка кандидатска листа, наблюдателите – по един за 
всяка организация, регистрирана като наблюдател на изборите. 

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

Имената, качеството и другите данни за лицата, получили копие от 
протокола, се вписват в списъка – Приложение № 80-НС. Списъкът се подписва 
от председателя и секретаря на СИК. 

Секционната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, 
в която се помещава, копие от подписания протокол, подпечатано на всяка 
страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-
председателя и секретаря. 
 

II. ДЕЙСТВИЯ НА СИК СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛА  
 
1. Опаковане на бюлетините и другите изборни книжа  
След попълване и подписване на секционния протокол СИК опакова 

изборните книжа и материали по реда на Решение № ...-НС от ....03.2023 г. на 
ЦИК, както следва: 

Пликове с изборни книжа, които не се поставят в чувала (торбата): 
А. В плик с надпис „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № ........“ СИК 

поставят: 
1.1. избирателния списък (Приложение № 9-НС); 
1.2. декларациите (Приложение № 23-НС) и удостоверенията, 

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

1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 16-НС); 
1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите 

(Приложение № 66-НС). 
Б. В плик с надпис „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № ……“ СИК 

поставят: 
2.1. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от 

гласуването (Приложение № 82-НС-хм); 
2.2. запечатаните прозрачни пликове с двете флаш памети; 
2.3. запечатания прозрачен плик с петте смарт карти; 
2.4. финалния отчет от машинното гласуване; 
2.5. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и 

материали (Приложение № 72-НС); 
2.6. 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); 
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2.7. протоколите за предаване и приемане на специализирано 
устройство за машинно гласуване (приложения 2 и 3 към методическите 
указания част първа); 

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

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

2.10. 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 № ……“ 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“; 
- пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“; 
- 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.  
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Пакетът с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“, пакетът с 
неизползваната хартия за машинно гласуване, както и другите помощни и 
технически материали, получени от общинската администрация, като 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. 

Чувалът (торбата) с книжата се завързва. Около възела на чувала 
(торбата) се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен 
номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК. 
Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК. При 
залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала 
(торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за народни 
представители на 2 април 2023 г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При 
невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан 
и с маркер върху чувала (торбата). 

 
2. Предаване на специализираното устройство за машинно гласуване 
Членове на СИК предават на представител на „Сиела Норма“ АД 

специализираното устройство за машинно гласуване, както следва: 
2.1. Машина за гласуване с изписан идентификационен номер с параван 

(странични капаци) към нея и захранващ кабел с адаптер. 
2.2. Батерия за резервно захранване на машината и кабел за свързване на 

батерията с машината. 
2.4. Един брой електрически удължител. 
2.5. Резервните пломби за запечатване на СУЕМГ, като се посочва 

техния брой. 
Батерията за резервно захранване на машината не се поставя в 

куфара, а се предава отделно на представителя на „Сиела Норма“ АД, който 
следва да я опакова по начин, който гарантира нейното надеждно 
съхранение и транспортиране. 

Преди предаване на машината, СИК проверява дали са извадени от нея и 
поставени в пликове по установения ред двете флаш памети. Председателят и 
секретарят на СИК (зам.-председателят на СИК или членове на СИК, но не по-
малко от двама) и представителят на „Сиела Норма“ АД подписват протокол за 
предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване 
(Приложение 3 от методическите указания част първа). Протоколът се съставя и 
подписва в три еднообразни екземпляра – един за СИК и два за „Сиела Норма“ 
АД. 

 
3. Транспортиране на изборните книжа и материали след обявяване 

на резултатите от гласуването в секцията 
Срок: веднага след изготвяне на протокола на СИК, но не по-късно от 

24 часа след обявяване края на гласуването. 
Книжата и материалите се транспортират от секцията (изборното 

помещение) до РИК и общината със специално организиран транспорт.  
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Забранява се на членовете на СИК да пренасят протоколите, 
бюлетините, изборните книжа и други материали на други места освен в 
РИК и в общината. 

Транспортното средство се осигурява от кмета на общината. Няколко 
съседни СИК могат да бъдат обслужени от едно транспортно средство. 

Шофьорът на транспортното средство трябва да притежава писмо, 
подписано от кмета на общината или от друго оправомощено от кмета 
длъжностно лице, отговорно за организационно-техническата подготовка на 
изборите. В писмото се отбелязват трите имена и ЕГН на шофьора, 
регистрационният номер на транспортното средство и целта на пътуването. 

Председателят, зам.-председателят и секретарят, а при отсъствие на 
някой от тях член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, вземат 
от избирателната секция за предаване на РИК, съответно на общинската 
администрация, пликове № 1 и № 2, пакета с комплекта устройство за 
видеонаблюдение, както и чувала (торбата) с бюлетините и другите изборни 
книжа. 

 
4. Приемане и обработка на секционните протоколи от РИК 
Председателят, зам.-председателят и секретарят, а при отсъствие на 

някой от тях член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, предават 
на РИК „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № …”, „Плик № 2-НС – Протоколи на 
СИК № …“ и пакета с надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № 
……“, с книжата и материалите в тях запечатани и подписани от всички членове 
на СИК. 

При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа и 
материали в пликовете и пакета членовете на СИК и РИК съвместно установяват 
причините и случаят се описва в протокол.  

Секционният протокол се предава на РИК НЕРАЗПЛАСТЕН. 
Представителите на СИК проследяват точността на въвеждане на данните от 
протокола в Изчислителния пункт (ИП) на РИК. 

В ИП на РИК данните от машинното гласуване се прехвърлят от флаш 
паметта, поставена в плика с надпис „Флаш памет от машина с идент. № 
………………… на СИК №………… за ИП“. В случай, че флаш паметта не може 
да бъде разчетена, за това обстоятелство се съставя констативен протокол, като 
един екземпляр от констативния протокол се предава на ЦИК. 

Когато РИК установи очевидни фактически грешки в секционния 
протокол, тя го връща на представителите на СИК за отстраняването им. 

Когато РИК установи, че фабричният номер на представен протокол не 
съответства на получения от СИК протокол, както и когато установи съществено 
несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани 
от тримата приносители на протокола, в РИК се събира цялата СИК и заедно с 
РИК извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите 
на всички останали секционни избирателни комисии. 

При приемане на секционния протокол РИК издава разписка, която 
съдържа числовите данни от протокола. Разписката се подписва от 
представители на РИК, СИК и ИП. 
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Останалите действия по приемането и обработката на секционните 
протоколи от РИК се извършват под ръководството на комисията и съгласно 
изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на 
данните от гласуването, приети с Решение № 1667-НС от 15.02.2023 г. на ЦИК. 

Пликовете със списъците от гласуването в изборите и приложенията към 
тях се предават от РИК на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършване проверка за 
гласуване в нарушение на ИК в тридневен срок от приемането на протоколите. 

 
5. Предаване на торбата с бюлетините и останалите изборни книжа и 

материали на общинската администрация 
След приемане на протоколите от РИК членовете на СИК предават на 

комисията, назначена по реда на чл. 287, ал. 7 ИК, запечатания чувал (торба) с 
бюлетините и „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № ……..“. 

За предаването на чувала (торбата) и изборните книжа и материали се 
съставя протокол – Приложение № 79-НС от изборните книжа. Протоколът се 
подписва от членовете на СИК и от всички членове на комисията по чл. 287, ал. 
7 ИК. 

Редът за предаване на чувала (торбата) с бюлетините и другите изборни 
книжа и тяхното съхранение се урежда с Решение № 1796-НС от 18.03.2023 г. на 
ЦИК. 

Запечатаните чували (торби) с бюлетините и другите книжа и 
материали на СИК не се разпечатват, освен когато РИК не вземе решение 
по чл. 287, ал. 3 ИК за повторно преброяване на бюлетините в присъствието 
на всички членове на СИК. 
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Приложение  1 
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: 
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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 
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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) 
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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) 

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

 
... 

 
……………………………
…………………………… 

(наименование на 

партия/коалиция) 

Хартиени 
(х) 

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

Машинни 
(м) 

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

Общо (о) 
 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри) 



 19 

 
... 

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

(имената на независимия 

кандидат) 

 

Хартиени 
(х) 

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

Машинни 
(м) 

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

Общо (о) 
 
…………..……………………………..        .......... 
                         (с думи)                            (с цифри) 

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(х) 
                          - числото по т. 7.1(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(м) 
                          - числото по т. 7.1(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(о) 
 

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: 

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК) 

 
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 
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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 

               

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

… ……………………… 
(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 

               

КОНТРОЛА: 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“. 
 

Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с 

цифри в клетката (правоъгълника) под колонката със съответния номер на 

кандидата от листата на партията/коалицията. 

Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание 

(преференция) се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без 

преференции“. За целта от броя на действителните гласове за 

партията/коалицията се изважда сумата на всички подадени предпочитания 

(преференции). 

 
ЛИСТ 2.2. 

 
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ 

ГЛАСУВАНЕТО С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ 
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО: 

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК) 

 
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 

               

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

… ……………………… 
(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 
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КОНТРОЛА: 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“. 
 

Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с 

цифри в клетката (правоъгълника) под колонката със съответния номер на 

кандидата от листата на партията/коалицията. 

Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание 

(преференция) се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без 

преференции“. За целта от броя на действителните гласове за 

партията/коалицията се изважда сумата на всички подадени предпочитания 

(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) 

 
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). 
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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. 
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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 

                        

Кандидат № 104 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 № 105 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 № 106 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 № 107 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 № 108 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 № 109 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 

                        

………………………….. 
………………………….. 
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За съответния  Кандидат № 101, 102, …  върху квадратчетата с числа   1  I  2   ... 

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. 
 


