
Приложение № 11-МР 
 

 

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО 
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК 
………………….………………....................................... 

ОБЛАСТ …………………………..….………............... 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес 

(по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) 

 

………………………..……....………….................................................................................., 

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН …....................., документ за самоличност вид ........................ № ……………....., издаден 

на ..................... от …………………………..  

постоянен адрес: гр./с. .................................., община ....................., район ................., 

област ........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап...,  

настоящ адрес към дата ……………………… г. (не по-късно от 6 месеца преди изборния 

ден): гр./с. .................................., община ....................., район ................., област 

........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап....  

 

Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес 

при произвеждане на избори за ........................................................................................ 
(общински съветници/кмет на община/район/кметство) 

 

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с 

произвеждане на избори за…………………….......…..……............на …………......... г. 

 

 

 

Дата …………………….. г. 

Подпис: 

 

*************************************************************************** 
Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни 

населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за 

подаване на заявлението е регистрацията на настоящ адрес в съответното населено място да е 

извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден. 

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1 

от ИК по настоящия адрес на избирателя.Със същото съдържание избирателите могат да подадат 

електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.  

Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес 

незабавно уведомява общинската администрация по 

постоянния адрес на избирателя и  предава информация за 

подадените искания на ГД „ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди 

изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в 

избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от 

избирателния списък по постоянен адрес. 
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Приложение № 12-МР 

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО 
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК 
………………….………………....................................... 

ОБЛАСТ …………………………..….………............... 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за изключване от списъка на заличените лица в деня на местен референдум 

(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 8 от Изборния кодекс) 

 

от …………………………………………………....…………………………………, 

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД 

№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,  

постоянен адрес …………………………………………………....……..…………………… 

 

Желая да ми бъде издадено удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК, от което да е 

видно, че основанието за включването ми в списъка на заличените лица на основание 

чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 8 от ИК  в секция № …………………….  не е налице/е 

отпаднало. 

Същото ще ми послужи пред СИК, за да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 от 

ИК за гласуването при произвеждане на избори за 

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

.... 
(общински съветници/кмет на община/район/кметство) 

 

В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е 

налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи): 

1. ………………………………………………………………………………………………

….. 

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

….. 

…………………………………………………………………………………………………

….. 

…………………………………………………………………………………………………

….. 

 

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с 

произвеждане на избори за……………....…..………..........................на …………......... г. 

 

 

………………………… г.     Подпис: 

 

***************************************************************************

** 

 

Исканията се правят от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в 

списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК, но има право да гласува, ако представи 

удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в 

списъка.  



3 

 

Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството или от 

кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна 

комисия, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има 

право да гласува. 

След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК избирателят се 

изключва чрез зачертаване с хоризонтална линия от списъка по чл. 38 от ИК, попълва 

декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, и всички негови 

данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на 

секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението и 

декларацията се прилагат към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се 

отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската 

администрация“. 

Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се 

оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. 

Решението на ОИК не подлежи на обжалване. 
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Приложение № 13-МР 
 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

№......../.......................... г. 

(чл. 40, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) 

 

 

Кметът на община/район/кметство/кметският наместник на …………………….. 

удостоверява, че по отношение на 

…………………………………………………....……………………………………………….., 

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД 

№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………..., постоянен 

адрес …………………………………………………....……..……………………. не е налице/е отпаднало 

основанието за включването му/и в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените 

лица) в секция №……………. 

 

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред СИК, за да бъде 

изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) за гласуването при 

произвеждане на избори за общински съветници и кметове в 

......…..…………………………......................…………………...................................................., 

(община/район/кметство) 

 

като бъде дописан/а в допълнителната страница на избирателния списък в същата 

секция при гласуването на ……………… г. 

 

Кмет на община/район/ 

кметство/кметски наместник: 

 

 

***************************************************************************

** 

Удостоверението се издава в полза на избирател, който в изборния ден установи, 

че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК, но има право да гласува и подаде заявление в 

общината, с което да поиска издаване на удостоверение, в уверение на това, че е 

отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.  

Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството или от 

кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна 

комисия, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има 

право да гласува. 

След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК избирателят се 

изключва чрез зачертаване с хоризонтална линия от списъка по чл. 38 от ИК, попълва 

декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, и всички негови данни се 

вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на 

секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението и 
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декларацията се прилагат към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се 

отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската 

администрация“. 

Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се 

обжалва пред общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата 

незабавно. Решението на ОИК не подлежи на обжалване. 
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Приложение № 14- МР 

ДО 

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
№……………........ГР./С. ……..….………………….. 

ОБЩИНА 
…………………………………………….. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от гласоподавател пред СИК,  
че не е гласувал и няма да гласува на друго място 

(по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 233, чл. 235, ал. 

4 от ИК, 

чл. 4, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) 

 
Долуподписаният/ата 

..………………………………....…………………, 

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН …........................................, документ за самоличност вид 

…………................ № ……………................, издаден на ......................... от 

………………….………, постоянен адрес: гр./с. ............................................ 

община ..................................... район .................................................. област 

……….................................................... ж.к./ул. .........................................., бл. 

№ ...... вх. ....., ет. ....., ап. ....., ап. ….., ет. ….  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:  

1. при произвеждане на местния референдум на 

…………………………. не съм гласувал и няма да гласувам на друго 

място; 

2. адресната ми регистрация по постоянен и настоящ адрес през 

последните шест месеца преди насрочването на местния референдум е на 

територията на Република България; 

3. адресната ми регистрация по постоянен или настоящ адрес през 

последните шест месеца преди насрочването на местния референдум е на 

територията на общината/района/кметството. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата: ………………….. г. 

Подпис: 

 

****************************************************************

***** 

Декларацията се подава до СИК от гласоподаватели: 
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1. по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК, включени в списъка на заличените 

лица, явили се в секцията по постоянния си адрес, след като представят 

удостоверение от общината по чл. 40, ал. 1 от ИК, че основанието за 

включването им в списъка на заличените лица е отпаднало или не е 

налице; 

2. по чл. 233 от ИК, членовете на СИК и охраната на съответната 

секция, които обслужват секцията, различна от секцията, в която са 

вписани в избирателния списък; 

3. по чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 4 от ИК, които са с увредено зрение 

или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена за тях 

секция или в избрана от тях подходяща секция, различна от секцията, в 

която са вписани в избирателния списък; 

4. по чл. 28, ал. 3 от ИК, които са вписани в избирателни списъци в 

лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден се 

намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след 

представяне на удостоверение от съответното заведение; 

5. по чл. 28, ал. 4 от ИК, постъпили в лечебни заведения, домове за 

стари хора и други специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги, след съставяне на избирателния списък за гласуване от 

ръководителите им, ако имат право да гласуват (включително 

намиращите се на работа в изборния ден); 

6. по чл. 29, ал. 4 от ИК, вписани в избирателни списъци в местата 

за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, когато 

в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния 

им адрес, след представяне на удостоверение от съответното място; 

7. по чл. 29, ал. 5 от ИК, задържаните в местата за изтърпяване на 

наказание лишаване от свобода и за задържане, след съставяне на 

избирателния списък за гласуване, ако имат право да гласуват 

(включително намиращите се на работа в изборния ден). 

След представяне на декларация и на други документи в 

предвидените случаи, председателят на СИК изключва 

избирателя/гласоподавателя от списъка на заличените лица, дописва го в 

допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) и го 

допуска да гласува.  

Декларацията се прилага към избирателния списък за изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката. Копие от декларацията се 

прилага към избирателния списък за националния референдум (ако лицето 

е гласувало в националния референдум). 

Отказът на СИК да допусне лицето да гласува е писмен и може да 

се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно.  
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Приложение № 15-МР 
 

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО 
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК 
………………………………………………………….. 
ОБЛАСТ ……………………………………………… 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

за гласуване с подвижна избирателна кутия 
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) 

 

………………………..……....………….................................................................................., 

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН/ЛН …....................., документ за самоличност вид ........................ № ……………....., 

издаден на ..................... от …………………………..  

 

постоянен адрес/адрес на пребиваване: гр./с. .................................., община 

....................., район ................., област ........................, ж.к./ул.. ......................................., 

бл. № ......., вх. ..., ет. ....., ап.... 

 

настоящ адрес: гр./с. .................................., община ....................., район ................., 

област ........................, ж.к./ул.. ......................................., бл. № ......., вх. ....., ет. ....., ап....  

(данните за настоящия адрес се попълват само когато избирателят предварително е 

подал заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес) 

 

Желая да упражня правото си на глас в избори за 

......…..…………………………......................………........................................................... 
(общински съветници/кмет на община/район/кметство) 

с подвижна избирателна кутия. 

Прилагам копие от документ № ……………..…, на ТЕЛК/НЕЛК 

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

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с 

произвеждане на местен референдум в Кметство Катуница, Община Садово на 

13.10.2018г. 

 

 

Дата ………………….. г. 

Подпис: 

 

*************************************************************************** 
 

Заявлението се подава не по-късно от 20 дни преди изборния ден от избиратели с 

трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в 

изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. 

Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува 

с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и 

при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна 

комисия. 

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено по 

пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет 
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страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или по настоящия 

адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК.  

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер/, 

постоянният адрес / адрес на пребиваване/ или настоящият адрес, когато е направено 

искане по чл. 36 от ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. 

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се 

назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-

малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. 
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Приложение № 16-МР 
 

 

 

                                 ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

№...................../............................ г. 

 

(чл. 87, ал.1, т.5  от Изборния кодекс) 

 

 

Общинската  избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ................. от 

………................... г. ………………………………………………..………………………........., 

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН ……….………..... е назначен(а) за ……………..……..………………………….……....... 

(председател/зам.-председател/секретар или 

член) 

 

на секционна избирателна комисия/подвижна секционна избирателна комисия в 

секция № …….................. населено място ………....……, кметство ………………...……...….….……, 

административен район ………………………..., община …....…………............................ за местен 

референдум в Кметство Катуница, Община Садово. 

 

 

 

Председател: 

 

Секретар: 
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Приложение № 17-МР 

 

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № …………………… 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩИНА САДОВО  

 

СПИСЪК 

на лицата, получили копие от протокола на СИК/ОИК 

за установяване на резултатите от гласуването за местен референдум в Кметство Катуница, 

Община Садово 

(по чл. 442, изр. 3, чл. 455, ал. 2, изр. 3 от ИК)  

 

№ Име, презиме, фамилия ЕГН В качеството на: Подпис 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Председател: 

 

Секретар: 

 

******************************************************************** 
Председател, заместник-председател или секретар на СИК, който откаже да предостави копие от 

подписания протокол или откаже да подпише копието, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а на 

ОИК от 800 до 3000 лв. (чл. 491, ал. 1 и 2 от ИК). 
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Приложение № 18-МР 

 
ПРОТОКОЛ 

за предаване и приемане на протоколи и други материали от 
ОИК на Централната избирателна комисия 

(по чл. 457, ал. 3 от Изборния кодекс) 

 

Днес, ....................................... г., в .............. часа, общинската избирателна 

комисия в община  ................................, област ......................................, предаде на 

Централната избирателна комисия: 

 

1. Протоколи на общинска избирателна комисия 

(неразпластени) за местен референдум в Кметство Катуница, 

Община Садово 

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

(брой с думи) 

 

 

 

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

(с цифри) 

2. Решения на общинска избирателна комисия за местен 

референдум в Кметство Катуница, Община Садово 

 

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

(брой с думи) 

 

 

 

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

(с цифри) 

3. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни 

комисии, предназначени за ЦИК за: 

3.1. общински съветници 

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

3.2. кмет на община 

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

3.3. кмет на район 

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

3.4. кмет на кметство 

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

(брой с думи) 

 

 

 

 

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

(с цифри) 

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

(с цифри) 

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

(с цифри) 

4. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от 

протоколите за местен референдум в Кметство Катуница, 

Община Садово 

 

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

(брой с думи) 

 

 

 

 

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

(с цифри) 

5. Копие от компютърната разпечатка на данните за 

протокола и решението на общинската избирателна комисия 

за местен референдум в Кметство Катуница, Община Садово 

 

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

(брой с думи) 

 

 

 

 

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

(с цифри) 

6. Технически носители с числови данни от обработката на 

протоколите на СИК  

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

(брой с думи) 

 

 

 

 

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

(с цифри) 
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7. Записващи технически устройства от машинното 

гласуване 

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

(брой с думи) 

 

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

(с цифри) 

 

Представители на ОИК:     Представители на ЦИК: 

1.        1. 

 

2.        2. 

 

3. 

 

***************************************************************************

*** 

ОИК предава на ЦИК материалите по чл. 457, ал. 1 и 2 от ИК не по-късно от 48 часа 

от получаване на последния протокол на СИК в изборния район. 

Протоколът се подписва в два идентични екземпляра – за ОИК и за ЦИК. 
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Приложение № 19 - МР  

 

П Р О Т О К О Л  
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ  
 

 
 

за произвеждане на местен референдум на ……………………… г. 
 

населено място ………………….………… кметство 

………………..………..….. 

община ……………………..….... административен район 

…………….……….... 

район  № …..... - ……………………………………. 

 

Днес, ………………………. г., в ...………..…. часа секционната 

избирателна комисия в състав: 

 

Председател: 

…………………………………………………..……..………………. 

Секретар:   

………………………………………………………………....…………. 

Членове: 1. ………………………………….  2. 

…………....…………. 

  3. …………………..……………..  4. ………………………  

  5. …………………..……………. 

        (вписват се имената на членовете на СИК) 

на основание чл. 39 от Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление състави този протокол за 

отчитане на резултатите от гласуването в секцията. 

Гласуването започна в ............................ часа и завърши в ............................. 

часа. 

 

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ 
 

Брой на поставените на референдума въпроси: 

 

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

(с думи)                (с цифри) 

 (Тази информация се включва само ако има поставени повече от един 

въпрос на местния референдум.) 
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1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък (сумата от 

гласоподавателите в избирателния списък при предаването му на СИК и 

вписаните в допълнителната страница (под чертата): 

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

(с думи)                (с цифри) 

2. Брой на гласувалите според подписите в избирателния списък, 

включително и подписите в допълнителната страница (под чертата): 

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

(с думи)                (с цифри) 

КОНТРОЛА: Числото по т. 2 трябва да е по-малко или равно на 
числото по т. 1. 
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове: 

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

(с думи)                (с цифри) 

КОНТРОЛА: Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 2. 
 
4. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване 

бюлетини: 

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

(с думи)                (с цифри) 

КОНТРОЛА: Числото по т. 4 трябва да е равно или по-малко от 
числото по т. 3. 

 
5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 
Въпрос № 1: 
……………………………………………………………………………………
… 

 
а) Брой действителни бюлетини с отговор „Да“: 

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

(с думи)                (с цифри) 

б) Брой действителни бюлетини с отговор „Не“: 

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

(с думи)                (с цифри) 

в) Брой недействителни бюлетини (намерените в кутията бюлетини без 

плик; бюлетини не по образец; бюлетини зачертани изцяло; бюлетини, в 

които не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора на въпроса; 

бюлетини, върху които има вписани специални символи, като букви, 

цифри или други знаци; бюлетини, в които не може да се определи 

еднозначно посочения вот): 

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

(с думи)                (с цифри) 

Контрола: Сумата от числата по букви „а“, „б“  и „в“ трябва да е 
равна на числото по т. 4 

Сумата от числата по букви „а“, „б“  и „в“ трябва да е равна 
или по-малка от  числото по т. 3. 
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________________________________________________________________

___________________ 

 

Въпрос № 2: 
……………………………………………………………………………………
…….. 
(При наличието на повече от един въпрос горните редове по букви „а“, „б“, 

„в“ и контролата по т. 5 се повтарят за всеки от въпросите.) 

 

________________________________________________________________

___________________ 

 

6. Брой протокол/и по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в 

него/тях спорове за действителността на гласовете (бюлетините), взетите 

по тях решения от СИК и бележки и възражения на членове на комисията 

по взетите решения: 

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

(с думи)                (с цифри) 

…………...………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………

……………………………………… 

(Отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по 

тях решения и има ли особени мнения. Протоколът по чл. 279, ал. 3 от 

ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са 

неразделна част от протокола на СИК.) 

 

След откриване на деня за гласуване и при установяване на резултатите от 

гласуването в местния референдум в СИК постъпиха следните заявления, 

жалби, сигнали и възражения: 

…………...………………………………………………………………………

………………………...…………………………………………………………

…………………………………………………………...………………………

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

……………………...……………………………………………………………

………………………………  

(Посочва се от кого и в какво качество е направена жалбата, сигнала, 

заявлението или възражението и взето ли е решение от СИК. Жалбите, 

сигналите, заявленията и възраженията и взетите по тях решения, 
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както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към протокола и 

са неделима част от него.) 

 

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

……............………... г. 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ: 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

……………………… 

 

СЕКРЕТАР: 

……………….………….. 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. …………………………… 2. ……………………….. 

3. …………………………… 4. ……………………….. 

5. …………………….……  

 

****************************************************************

***** 

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след 

съставянето му. Член на комисията не може да откаже да подпише 
протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го 

подписва с особено мнение. Мотивите на особеното мнение са писмени и 

се прилагат като неразделна част от протокола. 

Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише 

протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. 

Неподписването на протокола от член на комисията не го прави 
недействителен. 

Протоколът се съставя в два екземпляра, от които единият се 

изпраща на общинската избирателна комисия, а вторият, заедно с всички 

изборни материали – на кмета на общината. 
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Приложение № МР - 20 

 

П Р О Т О К О Л  
на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

за произвеждане на местен референдум на …………………… 
 

кметство ….….………..…….............….....  община ……........……..... 

административен район ……….………....  област …………………... 

 

Днес, …………….…. г., в ………..…. часа Общинската избирателна 

комисия в състав: 

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

Заместник-председатели: ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

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

Членове: 

1. …………………………………………………………………………........... 

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

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

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

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

6. …………………………………………………………………………........... 

7. …………………………………………………………………………........... 

8. …………………………………………………………………………........... 

9. …………………………………………………………………………........... 

10. …………………………………………………………………………......... 

11. …………………………………………………………………………......... 

12. …………………………………………………………………………......... 

13. ........................................................................................................................ 

на основание чл. 40 от Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление състави този протокол за 

отчитане на резултатите от гласуването в местния референдум на 

…………………………. 

 

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ: 
 

Брой на поставените на референдума въпроси: 

…………………....……………………..  

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

(с думи)      (с цифри) 

(Тази информация се включва само ако има поставени повече от един 

въпрос на местния референдум.) 

 
А. Брой на секционните избирателни комисии: 

…………………....……………………..  

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

 
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили 

протоколи: 

…………………....……………………..  

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

(с думи)      (с цифри) 

 

1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък (сумата от 

числата по т. 1 от протоколите на СИК): 

…………………....……………………..  

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

(с думи)      (с цифри) 

 
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателния списък (сумата от 

числата по т. 2 от протоколите на СИК): 

…………………....……………………..  

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

(с думи)      (с цифри) 

Контрола: Числото по т. 2 трябва да е по-малко или равно на числото 
по т. 1. 
 
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове 

(сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК): 

…………………....……………………..  

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

(с думи)      (с цифри) 

Контрола: Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 2 
 
4. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване бюлетини 

(сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК): 

…………………....……………………..  

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

(с думи)      (с цифри) 

Контрола: Числото по т. 4 трябва да е равно или по-малко от числото 
по т. 3. 

 
5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 
Въпрос № 1: 
……………………………………………………………………………………
… 

 
а) Брой действителни бюлетини с отговор „Да“ 

(сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК): 

…………………....……………………..  

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

б) Брой действителни бюлетини с отговор „Не“: 

(сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК): 

…………………....……………………..  

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

(с думи)      (с цифри) 

в) Брой недействителни бюлетини  

(сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК): 

…………………....……………………..  

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

(с думи)      (с цифри) 

Контрола: Сумата от числата по букви „а“, „б“  и „в“ трябва да е 
равна на числото по т. 4 

Сумата от числата по букви „а“, „б“  и „в“ трябва да е равна 
или по-малка от  числото по т. 3. 
 
________________________________________________________________

_____ 

 

Въпрос № 2: 
……………………………………………………………………………………
… 
(При наличието на повече от един въпрос горните редове по букви „а“, „б“, 

„в“ и Контролата по т. 5 се повтарят за всеки от въпросите.) 

________________________________________________________________

_____ 

 
6. Брой на протоколите на СИК съставени по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК, с 

описани в тях спорове за действителността на гласовете (бюлетините), 

взетите по тях решения от СИК и бележки и възражения на членове на 

комисията по взетите решения: 

(сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 

…………………....……………………..  

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

(с думи)      (с цифри) 

 

Спорове и възражения относно представените от СИК протоколи и 

посочените в тях резултати от гласуването в местния референдум, взетите 

по тях решения от ОИК и бележки и възражения на членовете на 

комисията по взетите решения:  

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

.…… 

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

.…… 

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

.…… 
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(Отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по 

тях решения и има ли особени мнения, като текстовете им се прилагат и 

са неделима част от протокола.) 

След откриване на деня за гласуване и при отчитане на резултатите 

от гласуването в ОИК постъпиха следните жалби, сигнали и заявления и 

брой на взетите по тях решения:  

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

.…… 

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

.…… 

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

.…… 

(Посочва се от кого и в какво качество е направена жалбата, сигнала или 

заявлението и взето ли е решение от ОИК. Жалбите, сигналите и 

заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако 

има такива, се прилагат към протокола и са неделима част от него.) 

Местният референдум беше произведен при следната обстановка: 

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

.…… 

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

.…… 

Брой на приложените жалби, сигнали, възражения, заявления, молби и 

взетите по тях решения, както и особените мнения представляващи 

неразделна част от този протокол: 

…………………....……………………..  

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

(с думи)      (с цифри) 

 

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

………............... г. 

Този протокол беше съставен в два еднообразни екземпляра. 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………..……………..       

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………….      

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………….      

СЕКРЕТАР: …………………..……….. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. 

…………………………… 

8. 

..……………………….. 

2. 

…………………………… 

9. 

……………………….. 

3. …………………….…… 10. 

……………………….. 

4. 11. 
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…………………………… ……………………….. 

5. 

…………………………… 

12. 

……………………….. 

6. …………………….…… 13. 

……………………….. 

7. 

…………………………… 

 

 

Протоколът се подписва от всички членове на общинската 

избирателна комисия след съставянето му. Член на комисията не може 

да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с 

отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, което е писмено, 

прилага се към протокола и става неразделна част от него. Когато член 

на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това 

се отбелязва, като се посочват и причините. 

Неподписването на протокола от член на комисията не го прави 

недействителен. 
Протоколът на общинската избирателна комисия се съставя в два 

екземпляра, от които единият заедно с всички материали от 

референдума се предава в общинския съвет, а вторият се изпраща на 

областния управител. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


