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Раздел І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
На основание чл. 7, ал. 2 и § 2 от ПЗР от Закона за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и 
във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 от Изборния кодекс (ИК) Централната 
избирателна комисия (ЦИК) изпълнява функциите на Централна комисия 
за местни референдуми, както и има правомощия да следи за 
изпълнението на ЗПУГДВМС и ИК, да осъществява методическо 
ръководство и контрол за законност върху работата на общинските 
избирателни комисии и да дава методически указания за работата на 
общинските и секционните избирателни комисии по прилагането на 
закона. 

Настоящите Методически указания, издадени на основание 
посочените по-горе правомощия, целят да дадат възможност и да 
гарантират точното и еднакво тълкуване и прилагане на ЗПУГДВМС и ИК 
от общинските избирателни комисии (ОИК), секционните избирателни 
комисии (СИК), както и от всички организации и лица, които участват в 
подготовката и произвеждането на местни референдуми. 

Решенията на Централната комисия за местни референдуми се 
съобщават чрез публикуване в електронния бюлетин на БТА и страницата 
на ЦИК в интернет и се изпращат своевременно на ОИК, на областния 
управител, кмета на общината и на общинския съвет.  

В чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България е установен 
принципът, че гражданите, навършили 18 години, с изключение на 
поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от 
свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в 
допитвания до народа. 

Според нормата на чл. 4, ал. 2 от Закона за пряко участие на 
гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) 
право да гласуват на местен референдум имат гражданите на Република 
България с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, 
когато той е различен от постоянния, на територията на съответната 
община, район, кметство и квартал през последните 6 месеца преди 
насрочването на референдума. И двата адреса (постоянен и настоящ) 
трябва да са на територията на Република България през последните 6 
месеца пред датата на насрочване на референдума. 

Българските граждани, които са заявили адресна регистрация по 
постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община, 
район или кметство по-малко от 6 месеца преди датата на насрочване на 
референдума, нямат право да гласуват. Под насрочване на референдум се 
разбира датата на вземане на решение от общинския съвет за насрочване 
на референдум. 

Гласоподавател, чийто настоящ адрес е на територията на 
общината, района, кметството или квартала, където се произвежда 
местният референдум, и е в различно населено място от регистрацията по 
постоянен адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък на 
секцията по настоящия си адрес не по-късно от 14 дни преди деня на 
произвеждането на местния референдум, при условие че има настоящ 
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адрес на територията на съответната община, район или кметство през 
последните 6 месеца преди датата на насрочване на местния референдум.  

Гласоподавателите, намиращи се в лечебни заведения, домове за 
стари хора и други специализирани институции за предоставяне на 
социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане 
имат право да гласуват там, ако местонахождението на съответното 
заведение, дом или друга специализирана институция е на територията на 
общината, района, кметството или квартала, където този гласоподавател 
има постоянен или настоящ адрес през последните 6 месеца преди датата 
на насрочване на местния референдум, когато и двата адреса (постоянен и 
настоящ) са на територията на Република България през последните 6 
месеца преди датата на насрочване на местния референдум. 

 
Раздел II 

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ 
 
Местен референдум в Република България се произвежда по 

актуализирани списъци за изборите за общински съветници и кметове. 
За съставянето, промяната и обявяването на избирателните 

списъци се прилагат съответните изисквания на Изборния кодекс. 
 
СЪСТАВЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ 
1. Избирателните списъци се съставят от общинските 

администрации  по населените места, в които се води регистър на 
населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на 
кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В 
градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от 
кмета и секретаря на района. Подписите се полагат непосредствено под 
чертата, поставена след последното име на последния гласоподавател. 

2. Всеки гласоподавател се вписва в един избирателен списък. 
3. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка 

избирателна секция. 
4. Избирателните списъци се съставят на български език. 
5. Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес.  
6. В избирателния списък в отделни графи се вписват имената на 

гласоподавателите по азбучен ред (подреждането започва според буквите 
в собственото им име), единният граждански номер (ЕГН), постоянният 
адрес или настоящият адрес (в случаите на направено искане от 
гласоподавателя за вписване в списъка за секцията по настоящия му 
адрес), датата на адресната регистрация по настоящ адрес към дата 6 
месеца преди датата на насрочване на местния референдум, видът и 
номерът на документа за самоличност (лична карта или личен (зелен) 
паспорт за гражданите, родени до 31 декември 1931 г., съгласно § 9а от ПЗР 
на Закона за българските лични документи (ЗБЛД) и се обособяват графи 
“Подпис на гласоподавателя” и “Забележки”. Графите за вписване на ЕГН и 
вида и № на документа за самоличност остават празни и се попълват в 
изборния ден от СИК при гласуването на гласоподавателя. 

7. Имената на гласоподавателите се вписват в последователност – 
собствено, бащино и фамилно име. 
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8. В избирателните списъци се вписват всички български 
граждани, които отговарят на следните условия: 

- навършили са 18-годишна възраст към деня на произвеждане на 
местния референдум, включително,  

- не са поставени под запрещение,  
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода и  
- имат постоянен адрес на територията на съответната община, 

район или кметство през последните 6 месеца преди датата на 
насрочването на местния референдум; 

- имат постоянен и настоящ адрес на територията на страната през 
последните 6 месеца преди датата на насрочване на референдума и имат 
настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на територията на 
съответната община, район или кметство през последните 6 месеца преди 
датата на насрочването на местния референдум и са поискали да бъдат 
вписани в избирателния списък на секцията по настоящият им адрес не по-
късно от 14 дни преди деня на произвеждане на местния референдум. 

 
ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ 
Избирателният списък се отпечатва централизирано въз основа на 

Националния регистър на населението от Главна дирекция “Гражданска 
регистрация и административно обслужване” към Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. 

 
ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ 
1. Предварителните избирателни списъци се обявяват от 

общинската администрация на видно място в района на съответната 
избирателна секция. Местата, на които се обявяват избирателните 
списъци, трябва да се намират извън помещенията на общинската 
администрация, да са общодостъпни и защитени от атмосферни влияния и 
посегателства. Те се определят от кмета на съответната община не по-
късно от 45 дни преди деня на произвеждане на местния референдум.  
След определянето на местата кметът уведомява за това ОИК. 

Обявяват се само имената на гласоподавателите и адресът им. 
Единният граждански номер и номерът на документа за самоличност 
не се обявяват! 

2. Предварителните избирателни списъци се обявяват не по-късно 
от 40 дни преди деня на произвеждане на местния референдум. 

3. Когато в предходните 6 месеца преди деня за гласуване бъде 
променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния 
комплекс или номерацията на жилищната сграда, общинската 
администрация изготвя списък на промените, който се предоставя на СИК. 

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ 
1. Избирателните списъци се публикуват на интернет страницата 

на съответната община не по-късно от 40 дни преди деня на произвеждане 
на местния референдум. 

2. Публикуват се само имената на гласоподавателите и номерът и 
адреса на избирателната секция. Избирателните списъци се публикуват не 
по-късно от 40 дни преди деня на произвеждане на местния референдум. 



 5 

Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ и кметът на съответната община 
осигуряват възможност всеки гласоподавател да може да прави справка в 
избирателния списък по единен граждански номер. 

 
ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ 
1. От избирателните списъци се заличават имената на 

гласоподавателите, които: 
- до деня на произвеждане на местния референдум са загубили 

правото си да гласуват или са починали, 
- изтърпяват наказание лишаване от свобода,  
- са включени в списъците за гласуване в лечебни заведения, 

домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне 
на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за 
задържане, когато местонахождението на съответното заведение е в 
същата община, съответно район или кметство, където гласоподавателят е 
адресно регистриран по постоянен адрес 6 месеца преди датата на 
насрочване на местния референдум. Данните за тях се изпращат от 
ръководителя на заведението или дома до общинската администрация по 
постоянния им адрес не по-късно от 48 часа преди началото на изборния 
ден за заличаването им  от избирателните списъци на секциите по 
постоянния им адрес, 

- са подали искане за вписване в избирателния списък на секцията 
по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди деня на произвеждане 
на местния референдум. Данните за тях се изпращат от общинската 
администрация по настоящ адрес на ГД “ГРАО” в МРРБ не по-късно от 12 
дни преди деня на произвеждане на местния референдум за 
автоматизираното включване на гласоподавателя в списъка на секцията 
по настоящия му адрес и заличаването му от списъка на секцията по 
постоянния му адрес (когато там се произвежда същия референдум); 

- нямат постоянен и/или настоящ адрес на територията на 
Република България през последните 6 месеца преди насрочването на 
референдума; 

- нямат адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на 
територията на съответната община, район, кметство или квартал през 
последните 6 месеца преди насрочването на референдума. 

2. Заличаването от избирателните списъци става преди 
отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им – с 
хоризонтална черта, прокарана през името и другите данни на 
гласоподавателя, но така, че да могат да се четат.   

 
СПИСЪК ЗА СИК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
С избирателните списъци ГД “ГРАО” предоставя на общинските 

администрации и “Списък за СИК на заличените лица, които нямат право 
да бъдат дописвани” в избирателните списъци в изборния ден. В тях са 
включени следните категории лица, които не могат да бъдат дописвани в 
избирателния списък на секцията им по постоянен адрес: 

- поставени под запрещение, 
- изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за които не 

предстои освобождаване до деня на произвеждане на местния референдум; 
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- лицата, заявили, че ще гласуват в секцията по настоящия си адрес; 
- лицата, които нямат постоянен и настоящ адрес на територията 

на Република България през последните 6 месеца преди насрочването на 
референдума; 

- лицата, които нямат адресна регистрация по постоянен и/или 
настоящ адрес на територията на съответната община, район, кметство 
или квартал през последните 6 месеца преди насрочването на 
референдума. 

 
ВПИСВАНЕ И ДОПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ДО 

ПРЕДАВАНЕТО ИМ НА СИК 
1. До предаване на списъците на СИК общинската администрация 

извършва дописване на имената на гласоподаватели, които имат право да 
гласуват в съответната секция, но са пропуснати. 

Дописването се извършва по писмено искане на гласоподавателя 
след представяне на документ за самоличност. 

2. На вписване в избирателните списъци подлежат и лицата, които 
са изтърпели наказание лишаване от свобода или по отношение на които с 
влязло в сила съдебно решение е отменено запрещението. 

Вписването се извършва от общинската администрация след 
представяне на съответните документи в общината, района или 
кметството. 

3. Отказът за вписване, дописване или изключване се съобщава на 
заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния 
административен съд в срок до 24 часа от съобщението.  

Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от 
постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския 
наместник.  

Решението на съда се обявява незабавно и е окончателно. 
 
ВПИСВАНЕ И ДОПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ДЕНЯ НА 

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИЯ РЕФЕРЕНДУМ 
1. Гласоподавател, който не е включен в избирателния списък до 

деня на произвеждане на местния референдум, но има право да гласува, се 
вписва в списъка от председателя на СИК в секцията по постоянния му 
адрес след представяне на документ за самоличност. 

Дописването се извършва в допълнителната страница (под 
чертата) на списъка. В списъка се вписват всички данни на 
гласоподавателя от документа му за самоличност. 

2. Отказът на СИК да извърши вписване или дописване може да се 
обжалва пред ОИК, която се произнася по жалбата незабавно.  

Решението не подлежи на обжалване. 
 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ 

СПИСЪЦИ 
1.  Отстраняването на непълноти и грешки в избирателните 

списъци се извършва от общинската администрация след подаване на 
писмено заявление до кмета на общината, района или кметството. 
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Заявлението се подава най-късно до 7 дни преди деня на произвеждане на 
местния референдум. 

Заявлението се разглежда в срок до два дни от постъпването му. 
Кметът се произнася по него с мотивирано решение, което се обявява 
незабавно на публично място с отбелязване на датата и часа на 
обявяването. 

2.  Решението на кмета може да се обжалва пред съответния 
административен съд в срок до два дни от обявяването му. 

Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до два 
дни от получаването й в открито заседание с призоваване на 
жалбоподателя и кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не 
подлежи на обжалване. 

3.  Поправките в избирателните списъци се обявяват от 
общинската администрация незабавно на определеното от кмета видно 
място, на което е бил обявен съответния списък, включително и се 
отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на 
съответната община. 

 
ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА 

ГЛАСУВАНЕ 
1.  Избирателните списъци се съставят в лечебни зеведения, домове 

за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на 
социални услуги, както и на местата за лишаване от свобода и за 
задържане, от ръководителя на заведението или дома в срок до 48 часа 
преди началото на деня за произвеждане на местния референдум, при 
наличие на не по-малко от 20 гласоподаватели, когато местонахождението 
на съответното заведение или дом е на територията на общината, където 
тези гласоподаватели имат адресна регистрация по постоянен адрес 6 
месеца преди датата на насрочване на местния референдум. 

2.  Не по-късно от 48 часа преди началото на деня за произвеждане 
на местния референдум, ръководителите на тези заведения и домове 
уведомяват общинската администрация по постоянния адрес на лицата, 
включени в списъка, за да бъдат заличени от списъците по постоянен 
адрес преди предаването им на СИК. Уведомяването може да се извърши и 
по телефон, факс или друг подходящ начин. 

3.  Гласоподавателите, които имат право да гласуват в местния 
референдум и които са постъпили в тези заведения в деня преди 
гласуването или в деня за гласуване, се вписват в избирателния списък на 
съответното заведение, ако заявят пред СИК желание да гласуват, като в 
този случай попълват и декларация, че не са гласували и няма да гласуват 
на друго място. 

При местен референдум удостоверения за гласуване на друго 
място не се издават! 

 
Раздел ІІІ 
КОМИСИИ 

 
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА МЕСТНИ 

РЕФЕРЕНДУМИ 
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1. Централната избирателна комисия изпълнява функциите на 
Централна комисия за местните референдуми, като: 

- следи за изпълнението на Закона за пряко участие на гражданите 
в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и Изборния 
кодекс (ИК) и осъществява методическо ръководство и контрол за 
законност върху работата на общинските избирателни комисии; 

- издава методически указания за работата на общинските и 
секционните избирателни комисии по приложението на ЗПУГДВМС и ИК 
във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС; 

- определя еднократно възнаграждение на общинските 
избирателни комисии за произвеждането на местен референдум; 

- разглежда жалби срещу действията на общинските избирателни 
комисии и се произнася по тях в срок 24 часа от постъпването им с 
решение; 

- разглежда жалби срещу решенията на общинските избирателни 
комисии, произнася се с окончателно решение по тях в тридневен срок и го 
обявява; 

- определя условията и реда за участие на наблюдателите;  
- публикува на страницата си в интернет и в бюлетина на БТА 

решенията, свързани с местните референдуми; 
- определя реда и условията за провеждане на социологически 

проучвания в деня на референдума; 
- взема и други решения в рамките на своята компетентност. 
 
2. Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд в 3-дневен срок от обявяването. 
 

ОБЩИНСКИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 
МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ 

 
1. На основание чл. 7, ал. 2, изр. 2 от ЗПУДВМС общинските 

избирателни комисии изпълняват функциите по организирането на 
местен референдум на територията на общините. 

2. Лицата, включени в общинските избирателни комисии, се 
освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за 
работата им в съответната комисия за произвеждане на местен 
референдум. За това време те ползват неплатен служебен отпуск, който се 
зачита за трудов стаж по специалността, или по тяхно искане – полагащия 
им се платен годишен отпуск. Членовете на ОИК получават еднократно 
възнаграждение, определено с решение на ЦИК. 

3. Членовете на общинските избирателни комисии при изпълнение 
на своите функции са длъжностни лица по смисъла на Наказателния 
кодекс. 

4. При изпълнение на функциите си членовете на общинските 
избирателни комисии не могат да провеждат агитация. 

5. Заседанията на общинските избирателни комисии са законни, 
когато на тях присъстват повече от половината от членовете им. За 
заседанията им се съставя протокол. 
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6. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите 
членове. 

Гласуването е явно. Гласува се „за” или „против”. Не се допуска 
гласуване „въздържал се”. Членовете на ОИК могат да подписват 
протоколите и да гласуват решения с „особено мнение”, когато не са 
съгласни с решението или с посоченото в протокола, като отбелязват в 
какво се изразява „особеното мнение“. „Особеното мнение“ е в писмена 
форма и се прилага към протокола.  

7. Решенията и протоколите се подписват от председателя и 
секретаря. Когато някой от тях отсъства, решенията и протоколите се 
подписват от заместник-председател. Решенията и протоколите на ОИК се 
подпечатват с печата им. 

Текущата кореспонденция се подписва от председателя и 
секретаря на комисията, а при отсъствие на един от тях – от зам.-
председател.  

При отсъствие на председателя и на заместник-председателя 
решенията, протоколите, удостоверенията и кореспонденцията се 
подписват от секретаря и от определен с решение на ОИК за конкретния 
случай член на комисията, предложени от различни партии. 

При отсъствие на секретаря и на председателя или заместник-
председателя на комисията решенията, протоколите, удостоверенията и 
кореспонденцията се подписват от присъстващия член на ръководството и 
от определен с решение на ОИК за конкретния случай член на комисията, 
предложени от различни партии. 

8. Общинските избирателни комисии обявяват решенията си в 
деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, 
в която се помещават, както и на интернет страницата си.  

Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на ОИК 
веднага след назначаването й и се оформя по начин, показващ 
предназначението му. 

На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват 
датата и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите 
от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от 
поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на 
комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и 
се подписва от двама членове на комисията от различни политически сили. 

9. Действията на ОИК могат да се обжалват пред ЦИК, която се 
произнася по тях в срок 24 часа от постъпването им с решение, което е 
окончателно и не подлежи на обжалване.  

10. Решенията на ОИК могат да бъдат обжалвани в тридневен срок 
от обявяването им пред ЦИК, която разглежда жалбата в тридневен срок и 
се произнася с решение.  

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен 
срок от обявяването му. 

11. Общинската избирателна комисия: 
- следи за прилагането на ЗПУГДВМС и съответните разпоредби на 

Изборния кодекс съгласно § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, упражнява контрол 
върху дейността на СИК на територията на общината; 



 10 

- осъществява методическо ръководство, подпомага и провежда 
обучение на членовете на СИК; 

- не по-късно от 25 дни преди датата на произвеждане на местен 
референдум след получаване на предложението на кмета за състав на СИК 
назначава секционните избирателни комисии. С решението за назначаване 
се утвърждава и списък на резервните членове по чл. 91, ал. 5 от ИК. 
Заместването се извършва с решение на ОИК. Членовете на секционните 
избирателни комисии не могат да бъдат помежду си съпрузи или във 
фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри. Не може 
да бъде член на секционна избирателна комисия лице на изборна 
длъжност в държавен или местен орган, орган на изпълнителната власт, 
заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, на 
Народното събрание или Министерски съвет, главен секретар на 
министерство или на областна администрация, секретар на община, район 
или кметство, съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния 
административен съд или в административен съд, прокурор или 
следовател, заместник областен управител или заместник кмет, 
военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на 
вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната 
служба за охрана, Държавната агенция „Технически операции“ или в 
Държавната агенция „Национална сигурност“; 

- освобождава членовете на СИК в случаите на несъвместимост и 
нарушение на съответните разпоредби на ИК съгласно § 2 от ПЗР на 
ЗПУГВМС, както и на решенията на ЦИК и ОИК; 

- регистрира партии, коалиции и инициативни комитети в 
подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната 
позиция; 

- следи за своевременното изготвяне и обявяване на списъците за 
гласуване, като при необходимост търси съдействие от кмета на общината 
и съответния областен управител; 

- съхранява бюлетините, списъците и протоколите в 
предоставеното й помещение от общината преди раздаването им на СИК; 

- снабдява секционните избирателни комисии в деня преди 
провеждането на гласуването за местен референдум с кутии за гласуване, 
бюлетини, пликове, списъци, протоколи и всички други книжа, 
необходими за произвеждането на местни референдуми, осъществява 
контрол за тяхното производство, съхранение, разпределение по секции и 
транспорт; 

- следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увредено 
зрение или със затруднения в придвижването и в срок 7 дни преди 
произвеждане на местен референдум оповестява по подходящ начин 
мерките, позволяващи на хората с увредено зрение или със затруднения в 
придвижването да гласуват; 

- следи за провеждането на информационната кампания, 
включително от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен 
обхват, произнася се по жалби и нарушения във връзка с информационната 
кампания в срок до 24 часа от постъпването им, като решението е 
окончателно; 
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- разглежда оспорвания на решения и действия на секционните 
избирателни комисии и се произнася по тях незабавно до 1 час от 
постъпване на жалбата и преди края на гласуването; решението се обявява 
незабавно и не подлежи на обжалване; 

- при констатирано с решение на ОИК нарушение на разпоредбите 
на ЗПУГДВМС и съответните разпоредби на ИК във връзка с § 2 от ПЗР на 
ЗПУГВМС, ако извършеното деяние не съставлява престъпление, 
председателят на ОИК съставя акт за установяване на административно 
нарушение по реда на част трета „Административнонаказателни 
разпоредби“ от Изборния кодекс. Административнонаказателната 
преписка се изпраща на областния управител за издаване на 
наказателното постановление; 

- обявява края на деня за гласуване след приключване на 
гласуването в избирателните секции на територията на общината, 
кметството, района или квартала в 20.00 ч., но не по-късно от 21,00 ч.; 

- обобщава и обявява на видно и достъпно място в общината, 
района, кметството, населеното място резултатите от проведения местен 
референдум в срок не по-късно от 48 часа след получаването на последния 
протокол от секционните избирателни комисии; 

- предава за съхранение на общинския съвет протокола на ОИК за 
установяване и определяне на резултатите от местния референдум и 
всички материали по произвеждане на референдума, а вторият екземпляр 
се изпраща на областния управител; 

- общинската комисия отчита резултатите от гласуването пред 
Централната комисия за местните референдуми до 48 часа от предаването 
на последния секционен протокол, като изпраща копие от решението за 
обявяване на резултатите от гласуването. 

 
СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ 
Членовете на секционните избирателни комисии (СИК) в състав 

председател, секретар и до 5 членове се назначават от съответната 
общинска избирателна комисия. 

Кметът на съответната община предлага състава на секционните 
комисии след консултации с инициативния комитет и представители на 
парламентарно представените партии и коалиции, за което уведомява 
общинската избирателна комисия. 

С решението за назначаване на СИК се утвърждава и списък с 
имената на лицата, които ще заместват съответните членове на СИК, 
когато те са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си. 

Заместването се извършва с решение на ОИК. 
Членовете на СИК се освобождават от служебните или трудовите 

им задължения за времето, необходимо за работата им в съответната 
комисия. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен 
отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно 
искане – полагащия им се платен годишен отпуск. 

Възнагражденията на членовете на СИК са еднократни и се 
определят от ЦИК.  

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са 
длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. 
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Членовете на комисиите не могат да носят отличителни знаци на 
партии, коалиции или инициативни комитети, както и да участват в 
информационна кампания по въпросите на референдума. 

Заседанията на СИК са законни, ако на тях присъства повече от 
половината от състава им. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от 
присъстващите. 

Наличие на кворум за провеждане на заседания на СИК: 
 
Брой на назначените членове 4 5 6 7 
Брой на членовете, осигуряващи кворум 3 3 4 4 

 
Наличие на квалифицирано мнозинство (2/3) за вземане на 

решение от избирателните комисии: 
 

Брой на 
присъстващите 

Предложението се приема, 
ако са гласували “ЗА” 

Предложението се отхвърля, 
ако са гласували “ПРОТИВ” 

7 5 3 
6 4 3 
5 4 2 
4 3 2 
3 2 2 

 
На заседанията на СИК могат да присъстват наблюдатели, както и 

представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, 
регистрирани в подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на 
алтернативната позиция. 

Членовете на СИК са длъжни да подписват протоколите от 
заседанията на комисиите. Гласуването е явно. Гласува се „за” или 
„против”. Не се допуска гласуване „въздържал се”. Членовете на СИК могат 
да подписват протоколите и да гласуват решения с „особено мнение”, 
когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като 
отбелязват в какво се изразява „особеното мнение“. „Особеното мнение“ е в 
писмена форма и се прилага към протокола.  

 
ПРАВОМОЩИЯ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА 

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ 
Секционната избирателна комисия: 
- следи за спазването на Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс в 
изборното помещение и в района на секцията; 

- осигурява подреждането на изборното помещение в съответствие 
с изискванията на закона, както и с оглед осигуряване на достъп до 
гласуване на лица с физически увреждания; 

- осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в 
секцията; 

- преброява гласовете, изготвя, подписва и предава протокол за 
резултатите от гласуването в секцията на съответната общинска 
избирателна комисия до 24 часа след приключване на гласуването; 

- разглежда жалби, по които се произнася незабавно; 
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- предава първия екземпляр от протокола в ОИК, втория екземпляр 
от протокола и останалите книжа и материали – на кмета на общината в 
срок до 24 часа от приключване на гласуването; 

- обявява на достъпно място пред помещението на секционната 
избирателна комисия резултатите от гласуването в секцията чрез 
поставяне на копие от подписания протокол. 

Председателят на СИК до 20,00 ч. в деня преди гласуването 
получава с приемно-предавателни протоколи списъци за гласуване, кутии 
за гласуване, пликовете и бюлетините и носи отговорност за тяхното 
съхраняване и използване. 

Указанията на председателя на СИК в деня за гласуване са 
задължителни за всички граждани в помещението на СИК. Тези указания 
могат да бъдат отменени с решение на секционната комисия. 

 
Раздел ІV 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА 
 

1. Финансиране 
Финансовите средства за местен референдум се осигуряват от  

бюджета на съответната община съгласно одобрената от общинския съвет 
план-сметка. 

2. Организационно-техническа подготовка 
Организационно-техническата подготовка на местния референдум 

се осъществява от кмета и общинската администрация във 
взаимодействие с общинската избирателна комисия. 

Кметът на общината (района или кметството) осигурява: 
- избирателните списъци; 
- бюлетините, пликовете, образците за протоколите на СИК и ОИК, 

кутиите и другите книжа и материали; 
- помещенията за гласуване, включително оборудване на кабините 

за гласуване; 
- отпечатването на бюлетините за гласуване, протоколите и 

другите книжа и материали; 
- отпечатването на информационния лист за референдума. 
Кметът на общината (района, кметството) изпълнява и други 

пълномощия по произвеждане на референдума, предвидени в ЗПУГДВМС и 
Изборния кодекс. 

В петдневен срок от датата на насрочване на местния референдум 
кметът на общината определя обхвата и номерата на избирателните 
секции.  

Кметът на общината предлага на ОИК състава на СИК не по-късно 
от 30 дни преди датата на референдума след консултации с местните 
ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, и с 
инициативния комитет, ако има такъв. 

Общините (общинските администрации) предоставят 
безвъзмездно подходящи помещения за провеждане на конкретни 
обсъждания и други прояви по въпроса или въпросите на референдума по 
мотивирано искане на инициативните комитети, партиите и коалициите, 
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регистрирани в подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на 
алтернативната позиция.  

3. Съгласно чл. 30, ал. 6 от ЗПУГДВМС образците от книжата за 
произвеждане на местен референдум се утвърждават от съответния 
общински съвет. Това може да доведе до съществени различия в 
утвърдените образци от книжа за произвеждане на местни референдуми в 
различни общини.  

С цел да се избегнат тези различия в документацията за 
произвеждане на местен референдум, ЦИК препоръчва да се използват 
образците на изборни книжа, приети с: 

- Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК относно: 
утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за 
общински съветници и кметове; 

- Решение № 1961-МИ от 07.09.2015 г. на ЦИК относно: допълване 
на образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение 
№ 1512-МИ от 4 август 2015 г. за изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. на ЦИК; 

- Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г. на ЦИК относно: изменение и 
допълнение на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 
август 2015 г. на ЦИК, допълнено с Решение № 1961-МИ от 7 септември 
2015 г. на ЦИК. 

Примерни образци съответно на протокол на СИК (Приложение № 
1), протокол на ОИК (Приложение № 2) и декларация от гласоподаватели, 
подадена в деня на местния референдум (Приложение № 3) са приложени в 
края на тези Методически указания. 

 
Раздел V 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 
 

За популяризирането на произвеждания в общината референдум се 
провежда информационна кампания.  

Тя започва 30 дни преди датата на произвеждания референдум и 
приключва 24 часа преди деня на референдума. 

Кампанията започва с предоставяне на информационен лист, който 
се отпечатва от кмета на общината по предложение на иницииращия 
референдума. 

Информационният лист съдържа: 
- формулировката на въпроса (въпросите); 
- кратка информация за мотивите на референдума съобразно 

предложението на иницииращия референдума; 
- информация за времето, мястото и реда за произвеждане на 

референдума. 
Информационният лист се разпространява чрез средствата за 

масова информация и на обществено достъпни места. 
Предложилите местния референдум и партиите, коалициите и 

инициативните комитети, регистрирани в подкрепа на въпроса или 
въпросите на референдума и на алтернативната позиция, могат да 
провеждат обсъждания и други прояви по въпроса или въпросите на 
референдума. Средствата за тези мероприятия са за тяхна сметка. 
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Раздел VI 
ДЕНЯ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ 

НА РЕФЕРЕНДУМА 
А. Получаване от СИК на книжата и материалите за гласуване  
1. В деня преди датата за произвеждане на референдума определен 

с решение на ОИК неин член и длъжностно лице от общинската 
администрация, определено със заповед на кмета на 
общината/района/кметството, предават на председателя на СИК: 

а) избирателни кутии за гласуване; 
б) бюлетини и пликове за гласуване; 
в) избирателен списък; 
г) списък за СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат 

дописвани в  избирателните списъци; 
д) два формуляра на протокол на СИК; 
е) чернови на протоколи на СИК; 
ж) образци на декларации, че гласоподавателите не са гласували и 

няма да гласуват на друго място;  
з) формуляр на списък за допълнително вписване на 

придружителите;  
и) отличителни знаци за членовете на СИК; 
й) други помощни и технически материали: голям плик с надпис 

“За ОИК”, който е подпечатан с печата на общината; хартиени ленти за 
запечатване на изборните помещения; ветроупорни или електрически 
фенери; канапи; опаковъчна хартия; лепило; линийки; химикалки, пишещи 
със син цвят, торби и др. за осигуряване на нормалното протичане и 
приключване на гласуването в избирателната секция, както и за 
транспортиране на материалите; 

к) копирна техника; 
л) списък на лицата, получили копие от подписания протокол на 

СИК. 
2. Фабричните номера на протоколите за установяване на 

резултатите от гласуването се вписват в протокола за предаване и 
приемане на книжата и материалите. Ако има разлика във фабричните 
номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва 
на съответния ред от протокола за предаване и приемане на книжата и 
материалите. Формулярите на протокола за установяване на резултатите 
от гласуването се предават запечатани в плик по начин, който позволява 
да се види само фабричният им номер – долният десен ъгъл на плика е 
изрязан. Пликът се подпечатва и подписва от членовете на ОИК. 

3. В деня преди изборния ден определен с решение на ОИК неин 
член и длъжностно лице от общинската администрация, определено със 
заповед на кмета на общината/района/кметството, предават на  
председателя на ПСИК: 

а) списък за гласуване с подвижна избирателна кутия; 
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б) изборните книжа и материали по букви „а“, „б“, „д“, „е“, „ж“, „з“, 
„и“, „й“, „к“ и „л“.  

4. Председателят на СИК/ПСИК, определен с решение на ОИК неин 
член и кметът на общината/района/кметството или определено от него 
със заповед длъжностно лице от общинската администрация подписват 
протокол за предаването и приемането на: 

- избирателния списък/списъка за гласуване с подвижна 
избирателна кутия;  

- останалите книжа и материали.  
5. В случай на неявяване на председателя на СИК/ПСИК изборните 

книжа и материалите се получават и протоколите се подписват от член на 
комисията. 

6. Протоколите по т. 4 се съставят и подписват в три еднообразни 
екземпляра – за СИК, за ОИК и за общинската администрация (района в 
градовете с районно деление – София, Пловдив, Варна). 

7. След подписването на протоколите отговорността за опазването 
на книжата и материалите носи председателят на СИК/ПСИК. 

 
Б. Транспортиране на книжата и материалите за провеждане на 

референдума 
8. Книжата и материалите се транспортират до секцията до 20,00 

часа на деня преди произвеждането на референдума. Транспортното 
средство се осигурява от кмета на общината, а за градовете с районно 
деление (София, Пловдив и Варна) – от кмета на района. 

9. Няколко съседни СИК могат да бъдат обслужвани с едно 
транспортно средство. 

10. Шофьорът на транспортното средство трябва да бъде снабден с 
писмо, в което са изписани трите му имена, ЕГН, регистрационният номер 
на транспортното средство и целта на пътуването. Писмото се подписва и 
подпечатва от кмета на общината/района. 

 
В. Действия на СИК по подготовка на помещенията за гласуване 
11. Гласуването се извършва по избирателни секции в специално 

предназначени и оборудвани от общинската администрация помещения.  
12. В сгради с повече от един етаж, в които има секции на горните 

етажи, по решение на ОИК задължително се обособява поне една секция на 
първия етаж (партера) за гласоподаватели с увредено зрение или със 
затруднение в придвижването. 

13. В помещението се оборудва/т кабина/и за гласуване, така че да 
се осигури тайната на гласуването и гласуването на лица с увредено зрение 
или със затруднение в придвижването. Кабината трябва да е добре 
осветена и завесите й да са от непрозрачен плат с неутрален цвят.  

14. В кабината се поставя маса, стол и химикал, пишещ със син цвят.  
15. В кабината за гласуване се поставя табло, на което с големи 

букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот със знак “Х” или 
със знак „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят. 

Таблото се поставя в кабината за гласуване, на стената срещу входа 
на кабината, като долният край на листа да е не по-високо от 150 см от 
пода. 
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16. Членовете на СИК подреждат масите, столовете, кабините за 
гласуване и останалите помощни материали, които ще се използват в деня 
на референдума по начин и ред, позволяващ незабавното започване на 
гласуването.   

17. Книжата и материалите се внасят в помещението за гласуване в 
присъствието на повече от половината членове на СИК. 

18. Членовете на ПСИК поставят книжата и материалите в 
предоставеното им от кмета на общината помещение. Върху 
избирателните кутии се поставя бял лист с формат А4, на който с големи 
букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот със знак “Х” или 
със знак „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят. 

19. След приключване на подготовката за гласуването 
помещението се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от 
присъстващите членове на СИК. 

20. Помещенията за гласуване и помещението, в което се помещава 
ПСИК, се охраняват отвън от служители на Министерството на вътрешните 
работи. 

 
Г. Действия по подготовка на пространството пред 

помещението за гласуване и на сградата, в която се помещава 
избирателната секция.   

21. След получаване на книжата и материалите СИК е длъжна да 
подготви и постави пред помещението за гласуване: 

а) информационно табло за произвеждащия се референдум, на 
което поставя бюлетина за гласуване, върху лицевата страна на която се 
изписва текст „ОБРАЗЕЦ”, както и информационен лист; 

б) указателно табло (бял лист с формат А4), на което с големи 
букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот със знак “Х” или 
със знак „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят, което да се постави 
до вратата на помещението, като долният край на листа да е не по-високо 
от 150 см от пода; 

в) указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 
см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секционната 
избирателна комисия и отдолу административните адреси от населеното 
място, които обхваща секцията. 

22. На видно място на входа на сградата, в която се помещават СИК, 
се поставят указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 
30 см във височина (формат А4), върху които се изписват номерата на 
секциите в сградата и етажът, на който се намират.  

23. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с 
минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с 
номерата и местонахождението на избирателните секции на съответния 
етаж.  

24. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя 
табела и други обозначителни знаци, които да насочат избирателите с 
увредено зрение или със затруднения в придвижването към секцията за 
гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в 
придвижването. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 
50 см и във височина 30 см. 
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25. Непосредствено пред определената с решение на OИК секция за 
гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в 
придвижването се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см 
и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното 
предназначение на секцията. 

 
Д. Съдействие от кметовете на общини и кметства/райони 
26. Кметовете на общини и кметства/райони са длъжни да оказват 

съдействие на СИК по привеждане на помещението за гласуване във вид, 
удобен за работата на СИК и за протичането на гласуването. 

27. Кметът на общината е длъжен да предостави на ПСИК подходящо 
помещение, в което да се съхраняват книжата и материалите за 
провеждане на референдума след получаването им от ПСИК и автомобил с 
шофьор за придвижване в деня на референдума. Автомобилът по 
предходното изречение да разполага с възможност да побере най-малко 5 
души освен водача и кутия за гласуване. 

 
Е. Забрана за предварително раздаване на книжа и материали 

28. Забранява се предварителното раздаване на книжа и 
материали. 

29. Забранява се изнасянето на избирателни кутии, избирателни 
списъци и бюлетини извън помещението за гласуване след приемането им 
от СИК в деня преди датата на референдума, по време на гласуването и 
преброяването на гласовете. 

 
Раздел VІI 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛАСУВАНЕТО 
 
Разпечатване на помещението за гласуване и кворум 
В деня на референдум членовете на СИК, съответно ПСИК се 

събират пред помещението за гласуване не по-късно от 6,45 ч.  В случай на 
неявяване на някой от членовете председателят на комисията, а при 
негово отсъствие секретарят или друг член на комисията (при отсъствие 
на цялото ръководство) осъществяват връзка с неявилия/те се член/ове и 
го/и поканват да се яви/ят. 

В 7,00 ч. председателят на комисията проверява присъстват ли 
повече от половината членове на комисията – най-малко 3 членове при 5-
членен състав, 4 членове при 6- и 7-членен състав. 

В случай че е налице необходимият кворум, председателят на 
комисията разпечатва помещението за гласуване. Когато не е налице 
кворум председателят не разпечатва помещението за гласуване и 
уведомява незабавно ОИК. При условие, че до 8,00 ч. се явят достатъчен 
брой членове на комисията, председателят уведомява незабавно ОИК и 
пристъпва към разпечатване на помещението за гласуване. 

Когато до 8,00 ч. не се явят достатъчен брой членове, 
председателят на комисията незабавно уведомява по телефона ОИК за 
това обстоятелство и изчаква указания за действие от ОИК. В този случай 
ОИК назначава съответен брой от резервните членове на мястото на 
неявилите се членове на комисията, от същите партийни квоти. След като 
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отново провери броя на присъстващите  членове и установи, че е налице 
необходимият кворум, председателят на комисията разпечатва 
помещението за гласуване. 

Централната избирателна комисия по предложение на Общинската 
избирателна комисия, както и по предложение на кмета на община или на 
кметство, може да разреши гласуването в някои секции да започне в 5.00 
часа. 

При откриване на деня за гласуване на референдума, в 
помещението за гласуване/помещението на ПСИК могат да присъстват 
освен членовете на СИК, и гласоподаватели, наблюдатели, журналисти, 
както и представители на партии, коалиции и инициативни комитети, 
регистрирани в подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на 
алтернативната позиция.  

Председателят на СИК проверява тяхната легитимация. 
 
Легитимация на присъстващите в помещението за гласуване 
- гласоподавателите – с лична карта или зелен паспорт за родените 

до 31.12.1931 г. включително; 
- упълномощените представители на партиите, коалициите и 

инициативните комитети, регистрирани в подкрепа на въпроса или 
въпросите на местния референдум и на алтернативната позиция – с 
документ за самоличност и оригинал или заверено копие на пълномощно; 

- наблюдателите – с документ за самоличност и удостоверение за 
регистриран наблюдател, издадено от ЦИК; 

- чуждестранни наблюдатели – с документ за самоличност и 
удостоверение за регистриран наблюдател, издадено от ЦИК;  

- преводач на чуждестранни наблюдатели – документ за 
самоличност; 

- представителите на средствата за масово осведомяване – с 
документ за самоличност и удостоверение, издадено от съответната 
медия/средство за масово осведомяване. 

 
Действия след разпечатване на помещението за гласуване 
След разпечатване на помещението за гласуване ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 

на комисията последователно: 
- проверява наличието на книжата и материалите, получени в деня 

преди референдума, изправността на избирателните кутии и дали те са 
празни; 

- след проверката избирателните кутии се затварят и се запечатват 
с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията; 

- разпечатва бюлетините за гласуване. 
-  обявява деня за гласуване на референдум за открит. 
 
Функционално разпределение на членовете на СИК и ПСИК 
След откриване на деня за гласуване членовете на комисията 

разпределят помежду си с решение дейностите за деня на референдум като 
определят членовете, които: 

а) проверяват самоличността на гласоподавателя и задържат 
документа за самоличност до гласуването на гласоподавателя, извършват 
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отметки в избирателния списък, вписват данните от документите за 
самоличност в графи „ЕГН”, „№ на документа за самоличност”; в графа 
„Забележки” при установяване на различия и дописват гласоподаватели в 
допълнителната страница към избирателния списък;  

б) проверяват данните от списъка за СИК на заличените лица, 
които нямат право да бъдат дописвани;  

в) подават на гласоподавателя бюлетина за гласуване за 
референдум, както и празен плик; 

г) контролират пускането на плика с бюлетината от 
гласоподавателя в избирателната кутия и полагането на подпис от 
гласоподавателя в избирателните списъци; 

д) следят за реда в помещението за гласуване и пред него. 
Документът за самоличност се връща на гласоподавателя след 

полагането на подпис в избирателните списъци. 
Разпределянето на функциите между членовете на СИК/ПСИК при 

определяне на резултатите се извършва след обявяване на гласуването за 
приключило. 
 

Начало и край на гласуването на референдум 
Гласоподавателите гласуват от 7,00 ч. до 20,00 ч. Гласуването може 

да продължи и след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч. 
Когато в 20,00 ч. пред изборното помещение има негласували 

гласоподаватели, председателят и секретарят установяват техния брой и 
самоличност. 

Негласувалите до 20,00 ч. гласоподаватели предават документите 
си за самоличност на СИК. Само тези лица се допускат до гласуване след 
20,00 ч. 

След откриване на деня за гласуване на референдум председателят 
на СИК поканва присъстващите граждани да гласуват. Гласуването е лично 
и тайно. Всеки гражданин сам упражнява правото си да гласува в кабината 
за гласуване, освен в случаите на гласуване с придружител.  

 
Задължения на СИК преди допускане на гласоподавателя да 

гласува 
Гласоподавателят удостоверява самоличността си САМО чрез 

лична карта или личен (зелен) паспорт за лицата, родени до 31.12.1931 г. 
включително. 

СИК проверява вписан ли е гласоподавателят в избирателния 
списък за гласуване и има ли разлика в някое от имената на 
гласоподавателя в списъка и според документа за самоличност. Ако е 
налице разлика в имената, но има съвпадение на постоянния адрес 
имената на гласоподавателя от документа за самоличност се записват в 
графата „Забележки” на избирателния списък. Всеки гласоподавател, 
вписан в избирателния списък, трябва да бъде допуснат до гласуване; 

Когато СИК установи, че гласоподавателят не е вписан в 
избирателния списък за гласуване, проверява дали името му фигурира в 
Списъка за СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат 
дописвани. В случай че името на гласоподавателя фигурира в този списък, 
той се допуска да гласува, след представяне на удостоверение по чл. 
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40 от ИК, издадено от общинската администрация. 
Решението на секционната избирателна комисия, свързано с 

недопускане на гласоподавател до гласуване, е писмено и се връчва на 
заинтересованото лице. Решението може да се оспорва пред общинската 
избирателна комисия, която се произнася незабавно. 

Когато СИК установи, че гласоподавател, който не е вписан в 
избирателния списък за гласуване, не фигурира в Списъка за СИК на 
заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани, 
гласоподавателят се допуска до гласуване, ако има право да гласува в 
местния референдум. Секционната избирателна комисия дописва името 
на гласоподавателя в допълнителната страница (под чертата) на 
избирателния списък. В списъка се вписват всички данни на 
гласоподавателя от личната карта/ личен (зелен) паспорт (само за лицата, 
родени до 31.12.1931 г. включително). 
 

Гласуване 
Гласуването се извършва в следната последователност: 
а) членът на СИК сверява данните от документа за самоличност на 

гласоподавателя с тези от избирателния списък, вписва единния 
граждански номер и вида и номера на документа за самоличност и допуска 
гласоподавателя до гласуване. 

Документът за самоличност остава в члена на секционната 
избирателна комисия до полагането на подпис от гласоподавателя в 
избирателния списък; 

б) член на СИК предава бюлетината за гласуване на 
гласоподавателя, като се уверява, че тя не е попълнена, както и празен 
плик за гласуване; 

в) гласоподавателят взема бюлетината и плика и влиза сам в 
кабината за гласуване (с изключение на случаите, когато гласува с 
придружител);  

г) отбелязва (зачертава) избрания от него отговор – “да” или “не” 
със знак „X” или със знак „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят. В 
случаите, в които референдумът се произвежда с повече от един въпрос, 
гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси; 

д) поставя бюлетината в плика; 
е) излиза от кабината;  
ж) пуска плика с бюлетината в избирателната кутия;  
з) полага подпис в списъка за гласуване; 
и) член на СИК връща документа за самоличност на 

гласоподавателя; 
к) гласоподавателят напуска помещението за гласуване.  
 
ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗНАСЯНЕТО НА БЮЛЕТИНИ ОТ ПОМЕЩЕНИЕТО 

ЗA ГЛАСУВАНЕ. 
ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗНАСЯНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ И НА 

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА ГЛАСУВАНЕТО И 
ПРЕБРОЯВАНЕТО НА БЮЛЕТИНИТЕ. 

 
Втора избирателна кутия 
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Когато избирателната кутия се напълни с пликове с бюлетини 
върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на 
комисията, така че да не може да бъде използвана повече. Пълната кутия 
остава на масата за гласуване.  

Председателят проверява изправността на втората кутия и дали тя 
е празна. Кутията се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от 
членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се 
вписва в протокола на секционната избирателна комисия. 

 
Гласуване с придружител 
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. 
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама 

гласоподаватели.  
Придружителят не може да участва в друго качество при 

произвеждането на местен референдум. 
Когато гласоподавателят е с увредено зрение или със затруднение 

в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите 
действия при гласуването, може да гласува с посочен от него придружител, 
след разрешение от председателя на СИК/ПСИК гласуването да се извърши 
с помощта на придружител. 

Решението на председателя може да се оспори от член на 
комисията. В този случай спорът се решава окончателно от секционната 
избирателна комисия с решение. 

Имената и единният граждански номер на придружителя се 
вписват в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името на 
гласоподавателя от член на комисията. Данните на придружителя се 
вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след 
което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от 
председателя и секретаря на СИК/ПСИК след края на гласуването. 

Когато увреждането не позволява на гласоподавателя да се 
подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал” и се 
подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки” и в 
протокола на секционната избирателна комисия. 

Гласуване на гласоподавател с увредено зрение или със 
затруднение в придвижването 

Гласоподавател с увредено зрение или със затруднение в 
придвижването може да гласува в секцията, определена с решение на ОИК 
за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в 
придвижването. 

Той може да гласува и в избрана от него подходяща секция.  
В случай че гласоподавателят гласува в секция, различна от тази, в 

която е вписан в избирателния списък, той се вписва в допълнителната 
страница (под чертата) на избирателния списък, след като попълни 
декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.  

Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна 
част от него.  

В избирателния списък се вписват всички данни на 
гласоподавателя. Допълнителната страница (под чертата) на 
избирателния списък се подписва от председателя и секретаря на СИК 
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/ПСИК след края на гласуването. 
 
Преустановяване на гласуването 
Секционната избирателна комисия може да преустанови  временно 

гласуването, ако са налице съществени нарушения на процеса на 
гласуване. След тяхното отстраняване гласуването продължава. За 
спирането се съобщава НЕЗАБАВНО на съответната ОИК.  

По решение на СИК председателят на комисията може да поиска 
съдействие от органите на МВР за възстановяване на реда в помещението 
за гласуване, ако има такава необходимост.  

Не се допускат в  помещението за гласуване лица с поведение, 
накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за 
живота и здравето на гражданите. 

 
Гласуване с подвижна избирателна кутия 
Гласуването с подвижна избирателна кутия се извършва въз 

основа на списък за гласуване с подвижна избирателна кутия. Само лицата, 
включени в списъка за гласуване с ПСИК, както и членовете на ПСИК, могат 
да гласуват с подвижна избирателна кутия. 

За изготвяне на избирателен/избирателни списък/списъци и 
образуване на секция/секции за гласуване с ПСИК се прилага Решение 
№ 2462-МИ/НР от 5 октомври 2015 г. на ЦИК, изменено с Решение №2504-
МИ/НР от 5 октомври 2015 г. на ЦИК, с изключение на посочените в 
цитираните решения дати. 

След откриване на деня за гласуване на референдум председателят 
на ПСИК предава на най-малко четирима членове на комисията: 

- списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия; 
- празна запечатана кутия за гласуване; 
- бюлетини за гласуване; 
- пликове; 
- декларации по образец, че не са гласували и няма да гласуват на 

друго място. 
След получаване на материалите членовете на ПСИК тръгват по 

адресите на лицата, включени в списъка за гласуване с подвижна 
избирателна кутия. 

Гласуването с подвижна избирателна кутия се извършва в следната 
последователност: 

а) при пристигане на адреса на гласоподавателя членовете на 
комисията поставят кутията на достъпно и видно място в дома на 
гласоподавателя; 

б) член на комисията сверява данните от личната карта/личния 
паспорт само за лицата, родени до 31.12.1931 г. включително, на 
гласоподавателя с тези от списъка и вписва в него единния граждански 
номер и вида и номера на документа за самоличност; 

в) член на комисията предава бюлетината за гласуване на 
гласоподавателя, като се уверява, че тя не е попълнена, както и празен 
плик за гласуване; 

г) членовете на комисията и всички други лица, намиращи се в 
помещението, освен гласоподавателя, напускат помещението.  
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д) гласоподавателят взема бюлетината и отбелязва (зачертава) 
избрания от него отговор – „ДА” или „НЕ” със знак „X” или със знак „V“, 
поставен с химикал, пишещ със син цвят. В случаите, в които 
референдумът се произвежда с повече от един въпрос, гласоподавателят 
не е длъжен да отговори на всички въпроси; 

е) поставя бюлетината в плика и известява членовете на 
комисията, че е готов; 

ж) членовете на комисията влизат в помещението; 
з) гласоподавателят пуска плика с бюлетината в кутията; 
и) полага подпис в избирателния списък. В графа „Забележки” на 

списъка членовете на комисията вписват часа на гласуването; 
к) членът на комисията връща документа за самоличност на 

гласоподавателя; 
л) членовете на комисията напускат дома на гласоподавателя. 
При гласуването с подвижна избирателна кутия в помещението с 

гласоподавателя не могат да присъстват други лица, освен ако 
гласоподавателят не може да извърши сам необходимите действия и се 
налага гласуване с придружител. Имената и единният граждански номер 
на придружителя, както и причината за гласуване с придружител се 
вписват в графа „Забележки” на списъка за гласуване срещу името на 
гласоподавателя от члена на комисията.  

Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително 
вписване на придружителите, след което придружителят се подписва.  

Списъкът се подписва от членовете на подвижната секционна 
избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна кутия 
след приключване на гласуването. 

Членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които 
обслужват подвижната избирателна кутия, посещават гласоподавателите 
от списъка по домовете им до изчерпване на списъка, но не по-късно от 
20,00 часа, като им се осигурява транспорт и охрана от общинската 
администрация.  

Ако гласоподавателят не бъде открит на посочения адрес, в графа 
„Забележки“ на списъка срещу името на гласоподавателя се отбелязва това 
обстоятелство и се подписва от членовете на подвижната секционна 
избирателна комисия, които обслужват кутията. 

След приключване на гласуването с подвижната избирателна кутия 
върху нейния отвор се залепва хартиена лента, на която се отбелязва часът 
на последното гласуване (който не може да бъде по-късно от 21,00 часа) и 
се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, 
които обслужват кутията.  

Подвижната избирателна кутия се връща в предоставеното от 
кмета на общината изборно помещение. 

 
Гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги, 
както и в местата за лишаване от свобода и за задържане 
 
Гражданите, намиращи се в лечебни заведения, домове за стари 

хора и други специализирани институции за предоставяне на социални 
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услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, имат 
право да гласуват в образувана в съответното заведение/дом/друга 
специализирана институция/ място за лишаване от свобода и за 
задържане избирателна секция, ако местонахождението на това 
заведение/дом/друга специализирана институция/място за лишаване от 
свобода и за задържане е на територията на общината, кметството или 
района, където този гласоподавател има право да гласува в местния 
референдум.  

 
Наблюдатели 
Наблюдатели по смисъла на Изборния кодекс са:  
- изрично упълномощени представители на регистрираните 

български неправителствени организации; 
- чуждестранни представители на Европейския парламент, на 

чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на съвета на 
Европа и други парламентарна асамблеи, на чуждестранни партии и 
неправителствени организации;  

На тези лица ЦИК издава удостоверения.  
Наблюдателите имат право: 
а) да присъстват при откриване на деня на референдум; 
б) да присъстват в помещенията за гласуване по време на 

гласуването; 
в) да присъстват при отварянето на избирателните кутии и при 

определяне на резултатите от гласуването; 
г) да получат копие от протокола с резултатите от гласуването в 

съответната избирателна секция. 
Наблюдателите не могат да участват в друго качество при 

произвеждането на местен референдум. 
В помещението за гласуване наблюдателите заемат най-

отдалечените от кабината за гласуване места. 
 

Раздел VІІI 
ДЕЙСТВИЯ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО 
 

ПОПЪЛВАНЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ПРОТОКОЛИ 
 

А. Подготовка за преброяване на бюлетините 
В 20,00 ч. председателят на СИК обявява гласуването за 

приключило. Когато в 20,00 ч., пред помещението за гласуване има 
негласували, председателят и секретарят на  СИК установяват техния брой 
и самоличност. В този случай председателят обявява гласуването за 
приключило, след като е гласувал и последният от гласоподавателите, 
намирали се пред помещението за гласуване в 20,00 ч., но не по-късно от 
21,00 ч. 

При отваряне на избирателните кутии и установяване на 
резултатите от гласуването, в помещението за гласуване могат да 
присъстват: членовете на СИК, наблюдатели, журналисти, както и 
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представители на партии, коалиции и инициативни комитети, 
регистрирани за участие в подкрепа на въпроса или въпросите на 
референдума и на алтернативната позиция. Всички останали лица следва 
да напуснат помещението за гласуване. До приключване на работата на 
СИК в помещението не се допускат други лица. 

Преди да се пристъпи към отваряне на избирателните кутии, от 
масата се отстраняват всички вещи. Неизползваните бюлетини, пликове, 
както и сгрешените бюлетини се опаковат по отделно, запечатват се и се 
отстраняват от мястото, на което ще се извършва преброяването. На 
масата остават протоколите и избирателните списъци.  

 
 
Б. Данни, попълвани в протокола на СИК 
Секционният протокол се съставя в два екземпляра, от които 

единият се предава на общинската избирателна комисия, вторият заедно с 
всички материали от гласуването – на кмета на общината. В протокола се 
попълват: 

- наименованието на общината, района или кметството; 
- номерът на избирателната секция; 
- трите имена на членовете на СИК; 
- часът на започване и часът на завършване на гласуването; 
- броят на гласоподавателите по избирателен списък при 

предаването му на СИК; 
- броят на гласувалите според подписите в избирателния списък, 

включително и дописаните; 
- броят на гласувалите според намерените в кутията бюлетини; 
- броят на намерените в избирателната кутия пликове; 
- броят действителните бюлетини с отговор “да”; 
- броят действителните бюлетини с отговор “не”; 
- броят недействителните бюлетини. 
Числовите данни в протокола се вписват с думи и числа. 
 
В. Бюлетини 
Гласуването се извършва с бюлетини, поставени в пликове, по 

образец, утвърден от общинския съвет. Бюлетините са бели и съдържат 
само изброените в закона реквизити: 

- надпис "Местен референдум" и наименованието на общината, 
района или кметството, в които се произвежда референдума; 

- въпроса или въпросите, на които гласоподавателите трябва да 
отговорят, срещу които има две оградени полета и думите “да” и “не”, 
изписани с еднакъв едър шрифт. 

Ако референдумът се произвежда по повече от един въпрос, всички 
въпроси се изписват в общата бюлетина според поредността в решението 
на общинския съвет. Въпросите се отделят един от друг с празен ред и 
плътна черна хоризонтална линия и срещу всеки въпрос хоризонтално са 
поставени оградените полета с надписи “да” и “не” в тях. 
 

Г. Отваряне на  избирателните кутии и преброяване 
 на гласовете 



 27 

След отстраняване от масата на всички вещи и попълване на 
първоначалните данни в протокола се пристъпва към отваряне на 
избирателните кутии и установяване на резултатите. 

ОТВАРЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ 
Председателят разпечатва и отваря избирателната кутия. След 

отварянето на избирателната кутия пликовете се изваждат един по един. 
Ако е използвана допълнителна (втора) кутия, тя се разпечатва и отваря 
веднага след първата. След отварянето й пликовете се изваждат един по 
един. След като се установи, че избирателните кутии са празни, те се 
отстраняват от масата. 

Председателят или друг определен от комисията неин член отделя 
на една страна пликовете, а на друга – бюлетините, намерени без плик. 
Бюлетините, намерени без плик, са недействителни. Върху тях се изписва 
надпис „Без плик”. Тези бюлетини остават на масата и се преброяват 
заедно с останалите видове недействителни бюлетини. 

След изваждането им от избирателната кутия пликовете се 
преброяват и полученото число се вписва (попълва) в т. 3 на протокола. 

ОТВАРЯНЕТО НА ПЛИКОВЕТЕ И УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ГЛАСУВАНЕТО 

Председателят на СИК или друг упълномощен от комисията неин 
член отваря пликовете един по един и изважда съдържащите се в тях 
бюлетини. Пликовете се подреждат на две купчинки:  

- пликове, от които е извадена бюлетина; 
- празни пликове. 
Плик, който не съдържа бюлетина, се надписва „Празен плик” и се 

отделя настрана. 
На масата остават само бюлетините по установения образец. 

Остават и бюлетините с отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при 
отпечатването или с механични увреждания или зацапвания, които не 
пречат да се установи волята на гласоподавателя. 

Извадените от пликовете бюлетини и бюлетините без плик се 
преброяват заедно и полученото число се вписва в т. 4 от протокола. 

Бюлетините, извадени от пликовете, се разделят на три купчинки: 
- действителни бюлетини с отговор „Да“ по т. 5, буква „а“ от 

протокола на СИК; 
- действителни бюлетини с отговор „Не“ по т. 5, буква „б“ от 

протокола на СИК; 
- недействителни бюлетини по т. 5, буква „в“ от протокола на СИК 

(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). 

 
 
Бюлетините от трите купчинки се преброяват поотделно и 

получените числа се вписват в протокола, както следва: 
- бюлетини с отбелязан отговор на въпроса „Да“. Тяхното число се 

вписва в т. 5, буква „а“ от протокола; 
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- бюлетини с отбелязан отговор на въпроса „Не“. Тяхното число се 
вписва в т. 5, буква „б“ от протокола; 

- 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). Тяхното число се вписва в т. 5, буква „в“ от 
протокола. 

Ако в един плик има повече от една бюлетина с различни отговори 
на въпроса/въпросите, бюлетината е недействителна и върху нея се 
поставя надпис „Унищожена”.  

Ако в един плик има повече от една бюлетина с еднакви отговори 
на въпроса/въпросите, едната бюлетина е действителна и се брои за един 
глас, а върху другата/другите се поставя надпис „Унищожена“. 

Ако в плика има повече от една бюлетина и върху едната има 
отбелязан само един отговор, а върху другата няма отбелязан отговор, 
гласът се счита за действителен. Бюлетината, върху която има отбелязан 
отговор, се нарежда на съответната купчинка на бюлетини с отговор „Да“ 
или с отговор „Не“, а бюлетината, върху която няма отбелязан отговор, се 
надписва с текст „Унищожена“ и се прибира обратно в плика.  

Ако на референдума са поставени повече от един въпрос, 
установяването на резултатите от гласуването се извършва поотделно 
и независимо за всеки един от тях. Това означава, че бюлетините се 
класифицират и преброяват толкова пъти, колкото са поставените 
въпроси.  

СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В 
ПРОТОКОЛА (КОНТРОЛИ) 

При установяването на резултатите от референдума трябва да се 
отчитат следните съотношения: 

1. Броят на гласоподавателите според списъка за гласуване, 
включително и дописаните гласоподаватели в допълнителната страница 
(под чертата) – т. 1 от протокола, трябва да е по-голям или равен на броя 
на гласувалите според подписите в избирателния списък (т. 2 от 
протокола). 

2. Броят на гласувалите според подписите в избирателния списък, 
включително в допълнителната страница (под чертата), трябва да е по-
малък или равен на числото по т. 1. 

3. Броят на гласувалите според намерените в кутията за гласуване 
пликове (т. 3 от протокола) трябва да е равен на броя на гласувалите 
според подписите в избирателния списък (т. 2 от протокола). 

4. При произвеждането на местен референдум с повече от един 
въпрос сумата от бюлетините с отговори „Да”, отговори „Не” и 
недействителните бюлетини за всеки един въпрос трябва да се установява 
поотделно. 

5. Сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“ и „в“, трябва да е равна на 
числото по т. 4 от протокола. 

6. Сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“ и „в“ трябва да е равна или 
по-малка от числото по т. 3 от протокола. 
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В случай че някое от тези съотношения е нарушено, трябва да се 
извърши повторно преброяване на  подписи, пликове или бюлетини. 

Числовите данни в протоколите се вписват с думи и с цифри 
само след спазване на посочените по-горе съотношения. 

Когато по съдържанието на някоя бюлетина възникне спор, 
комисията се произнася с решение и случаят се описва в протокола. 

След попълване на числовите данни в протокола се отразява: 
- възниквали ли са спорове и какви са взетите решения по тях; 
- постъпвали ли са жалби и възражения, като писмените такива се 

прилагат към протокола; 
- в колко часа е подписан протоколът. 
Протоколът се съставя в два екземпляра, от които единият се 

предава на общинската избирателна комисия, а вторият, заедно с всички 
изборни материали – на кмета на общината. 

Протоколът се подписва от всички членове на СИК. ЧЛЕН ОТ 
КОМИСИЯТА НЕ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ДА ПОДПИШЕ ПРОТОКОЛА. Ако той не 
е съгласен с отразеното, го подписва с особено мнение, което в писмен вид 
се прилага към протокола и става неразделна част от него. 

Когато член на комисията е в обективна невъзможност да подпише 
протокола, това се отбелязва, като се посочва причината. Неподписването 
на протокола не го прави недействителен. 

След подписване на протокола председателят на СИК обявява 
резултатите от гласуването на видно (достъпно) място пред секцията чрез 
поставяне на копие от подписания протокол. 

Поправки в протокола след подписването му могат да се правят 
само преди обявяването на протокола. Всяка поправка се подписва от 
членовете на комисията, като се отбелязва, че е поправка. 

Право да получат заверено копие от протокола при поискване 
имат: членовете на СИК, наблюдателите и представителите на партиите, 
коалициите и инициативните комитети, регистрирани в подкрепа на 
въпроса/въпросите на референдума или на алтернативната позиция. 

Копие от изготвения протокол се обявява пред вратата на 
избирателната секция. 

След изготвяне на протокола бюлетините и пликовете, с които е 
гласувано и останалите книжа и материали от референдума се прибират в 
торбата. Торбата се запечатва с лента, подписана от членовете на СИК, 
върху която се изписва и номерът на избирателната секция. 

Председателят, секретарят и един член на комисията предават в 
ОИК първия екземпляр от протокола с резултатите от гласуването. 
Вторият екземпляр от протокола, списъкът, с който е проведено гласувано, 
и торбата с останалите книжа и материали се предават на кмета на 
общината. 

 
Д. Попълване на протокола на общинската избирателна 
комисия. Решения на ОИК 
Общинската избирателна комисия обобщава данните от 

произведения референдум въз основа на резултатите от гласуването, 
отразени в секционните протоколи, и обявява резултатите от гласуването. 
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Протоколът на общинската избирателна комисия се съставя в 
два екземпляра – първия за общинския съвет, а втория – за областния 
управител. 

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. 

Първият екземпляр от протокола заедно с всички материали 
от референдума се предава в общинския съвет, а вторият се изпраща 
на областния управител. 

 
Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него 

са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни 
права в съответната община/кметство/район/квартал и с „Да“ са 
отговорили повече от половината от участвалите в референдума 
гласоподаватели според броя на намерените в избирателната кутия 
пликове.  

Ако гласувалите на референдума са по-малко от 40 на сто от 
гражданите с избирателни права в съответната 
община/кметство/район/квартал, всички предложения, които са 
предмет на референдума, се считат за отхвърлени.  

 
Общинската избирателна комисия се произнася с отделно решение 

кои от предложенията на референдума са приети и кои са отхвърлени. 
Решението на ОИК се подписва от всички членове на комисията. 

Член на комисията не може да откаже да подпише решението. Ако не е 
съгласен с отразеното в решението, членът на комисията го подписва с 
особено мнение, като посочва в какво се изразява то и се мотивира 
писмено на отделен лист, който се прилага към решението. 

Копие от решението на ОИК за обявяване на резултатите от 
референдума се изпраща в ЦИК. 

 
ПРИМЕРНИ ПРОТОКОЛИ НА СЕКЦИОННИТЕ 
И ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ 
Централната избирателна комисия препоръчва при произвеждане 

на местни референдуми общинските съвети да утвърждават следните 
образци на протоколи на СИК и ОИК и декларация от гласоподавател пред 
СИК, че не е гласувал и няма да гласува на друго място: 
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Приложение № 1 
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.) 
 
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: 
………………………….………………...........  ................................. 
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(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. 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
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) 
…………...…………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………
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……………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………… 
(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, 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 № 2 
 

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

(с думи)      (с цифри) 
 
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили 

протоколи: 
…………………....……………………..   ....................................... 
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(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): 
…………………....……………………..   ....................................... 

(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. 
 
_____________________________________________________________________ 
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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 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:  

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

(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: ……………….      
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………….      
СЕКРЕТАР: …………………..……….. 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. …………………………… 8. ..……………………….. 
2. …………………………… 9. ……………………….. 
3. …………………….…… 10. ……………………….. 
4. …………………………… 11. ……………………….. 
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. 
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Приложение № 3 
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: 
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 
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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.  
 


