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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Неделя, 30 март 2014 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Централна избирателна
комисия
 Решение № 24 от 28 март 2014 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на
работа на нейната администрация
 Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г.
относно утвърждаване образците на

изборните книжа за произвеждане на
изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на
25 май 2014 г.
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 Решение № 30-ЕП от 30 март 2014 г.
относно утвърждаване на образец на
изборна книга № 96 за произвеждане
на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България
143

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 24
от 28 март 2014 г.
относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната
избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната
администрация
На основание чл. 48, ал. 3 във връзка с
§ 13, т. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Приема Правилник за организацията на
дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията
на работа на нейната администрация съгласно
приложението.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова

Приложение
ПРАВИЛНИК
за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата,
функц иите и организацията на работа на
нейната администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията на дейността на Централната
избирателна комисия (Комисията) и броят,
съставът, функциите, структурата и организацията на дейността на администрацията є.
Чл. 2. (1) Комисията е независим държавен орган, първостепенен разпоредител
с бюджет, юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище в София.
(2) Комисията е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрация
и се представлява от своя председател.
(3) Председателят, заместник-председателите и секретарят на Централната избирателна комисия се избират от Народното
събрание. Останалите членове на Комисията
се назначават от президента на републиката.

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

(4) Комисията произвежда всички видове
избори, включително и гласуването извън
страната, при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на
републиката и за членове на Европейския
парламент от Република България.
(5) Комисията изпълнява функциите на
Централна комисия за произвеждане на
национален референдум и на Централна
комисия за местните референдуми.
(6) Комисията има печат със своето наименование и с изображение на герба на
Република България.
Чл. 3. Дейността на Комисията се осъществява при спазване принципите на законност, достъпност, публичност, прозрачност
и равнопоставеност.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА
КОМИСИЯТА
Раздел І
Чл. 4. (1) Комисията е колегиален орган
и се състои от деветнадесет членове, в това
число председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.
(2) Решенията на Централната избирателна
комисия се обявяват незабавно чрез публикуване на интернет страницата на Комисията
и в бюлетина на Българската телеграфна
агенция. Срокът за обжалване започва да
тече от второто по ред публикуване.
Чл. 5. (1) Централната избирателна комисия:
1. осъществява дейностите и упражнява
контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове;
2. осъществява методическо ръководство
и упражнява контрол върху дейността на
избирателните комисии;
3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане
на кодекса;
4. осигурява и обезпечава създаването на
интернет страници на районните и общинските избирателни комисии;
5. назначава районните и общинските
избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната и утвърждава
списъци на резервните членове; назначава
и сек ционните избирателни комисии в
страната в случаите, когато районната или
общинската избирателна комисия не ги е
назначила в определения срок;
6. освобождава членове на районните
и общинските избирателни комисии и на
секционните избирателни комисии извън
страната в случаите на нарушения на кодекса
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и на решенията на Централната избирателна
комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2;
7. определя с методика размера на възнагражденията на членовете на избирателните
комисии и на специалистите към тях;
8. утвърждава образеца на печата на избирателните комисии и начина му на защита;
9. води публичен регистър на избирателите; осигурява възможност всеки избирател
да може да прави справка в регистъра по
единен граждански номер (личен номер);
10. регистрира, обявява и издава удостоверения на:
а) партиите и коалициите за участие във
всички видове избори;
б) инициативните комитети за участие в
изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за членове на Европейския
парламент от Република България;
11. заличава регистрацията на партия,
която не отговаря на изискванията на чл. 133,
ал. 3, т. 5, и на коалиция, която не отговаря
на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6;
12. регистрира и обявява кандидатските
листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при избори за президент и
вицепрезидент на републиката и за членове
на Европейския парламент от Република
България;
13. води публични регистри на:
а) партиите и коалициите при всички
видове избори;
б) инициативните комитети при избори за
президент и вицепрезидент на републиката
и за членове на Европейския парламент от
Република България;
в) кандидатските листи за президент и
вицепрезидент на републиката и за членове
на Европейския парламент от Република
България;
14. определя условията и реда за участие
на наблюдатели не по-късно от 50 дни преди
изборния ден, регистрира наблюдателите и
им издава удостоверения; води публичен
регистър на наблюдателите;
15. регистрира до изборния ден застъпниците извън страната на кандидатските листи
и им издава удостоверения; води публичен
регистър на застъпниците по кандидатски
листи;
16. определя структурата и съдържанието
на единната номерация на избирателните
секции;
17. определя местата, в които се образуват
избирателни секции извън страната;
18. формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната;
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19. утвърждава техническия образец и
защитата на бюлетината не по-късно от 30
дни преди изборния ден; утвърждава образец
на кочан с хартиените бюлетини;
20. публикува списък с номерата и адресите
на избирателните секции в изборните райони
(райони) и с броя на избирателите в тях;
21. определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите
при избори за народни представители, поредните номера в бюлетината на партиите,
коалициите и независимите кандидати при
избори за членове на Европейския парламент от Република България и поредността на вписване на кандидатските листи
в бюлетината при избори за президент и
вицепрезидент на републиката и ги обявява
не по-късно от 31 дни преди изборния ден;
22. определя условията и реда за провеждане на предизборната кампания;
23. контролира провеждането на пред
изборната кампания от доставчиците на
медийни услуги с национален обхват;
24. за осъществяване на контрола по т. 23 и
установяване на нарушения от доставчиците
на медийни услуги изисква информация от
Съвета за електронни медии за извършения
специализиран мониторинг, чийто обем и
параметри се определят по споразумение
между комисията и Съвета за електронни
медии, сключено преди откриване на пред
изборната кампания, независимо от териториалния обхват на програмите; в случай
че мониторингът се отнася до доставчик на
медийни услуги, който не е с национален
обхват, Комисията изпраща информацията
от мониторинга на компетентната избирателна комисия;
25. определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в
изборния ден не по-късно от 20 дни преди
изборния ден; води публичен регистър на
социологическите агенции;
26. разглежда всички жалби и сигнали
за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително
срещу решения и действия на районните и
общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната,
произнася се по тях в срок до 24 часа от
постъпването им; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване
на жалбата или сигнала и преди края на
изборния ден;
27. определя реда за разглеждане на жалбите и сигналите от избирателните комисии;
28. води публичен регистър на жалбите
и сигналите, подадени до комисията, и на
решенията по тях;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

29. определя условията и реда за машинното гласуване;
30. определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на кодекса,
включително за проверка на решенията по
чл. 39 и удостоверенията по чл. 40, и възлага извършването є на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на
регионалното развитие;
31. предоставя резултатите от проверката
по т. 30 на заинтересованите лица и при
установяване на нарушение на правилата
на кодекса сезира прокуратурата;
32. предоставя информация, организира и
провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата
и задълженията на гражданите в подготовката
и произвеждането на изборите, включително
и относно машинното гласуване; разяснителната кампания започва не по-късно от 15
дни преди изтичането на съответния срок,
от който произтичат права и задължения за
гражданите във връзка с изборите;
33. определя условията, реда и сроковете
за възлагане на компютърната обработка на
данните от гласуването не по-късно от 50
дни преди изборния ден;
34. възлага компютърната обработка на
данните от гласуването и издаването на
бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване;
35. определя формата и структурирания
електронен вид на списъците, както и реда
за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението
на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в
Министерството на регионалното развитие;
36. определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, както и
реда за проверка на кандидатските листи, и
възлага изпълнението на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на
регионалното развитие;
37. определя единната номерация и начина
на защита на удостоверенията за гласуване
на друго място преди всеки избор;
38. съобщава данни за броя на гласувалите
избиратели и преди срока по т. 39;
39. обявява края на изборния ден след
приключване на гласуването на територията
на страната не по-късно от 20,00 ч.;
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40. публикува на интернет страницата
си междинни резултати от обработката на
протоколите на секционните избирателни
комисии в районните или общинските избирателни комисии по избирателни секции;
41. публикува на интернет страницата си
резултатите от гласуването, включително
от машинното гласуване, по избирателни
секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии,
коалиции и инициативни комитети;
42. публикува резултатите от изборите,
включително от машинното гласуване, по
избирателни секции в бюлетина по т. 34,
съдържащ и технически носител, не по-късно
от 40 дни след изборния ден;
43. предава в Националния архивен фонд
екземпляра от протоколите на секционните, районните и общинските избирателни
комисии;
44. утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на
отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии,
коалиции и инициативни комитети не покъсно от 55 дни преди изборния ден;
45. взема решение за премахване или
изземване на агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на
кодекса на територията на повече от един
изборен район (район) или които се отнасят
за повече от един изборен район (район);
46. определя подлежащите на вписване
обстоятелства и реда за водене и поддържане
на публичните регистри от избирателните
комисии;
47. извършва анализ на проведените избори и внася в Народното събрание доклад,
който може да съдържа предложения за усъвършенстване на изборното законодателство;
48. утвърждава образците на изборните
книжа за всеки вид избор и при необходимост ги изменя; образците на изборните
книжа и техните изменения се обнародват
в „Държавен вестник“ не по-късно от 55
дни преди изборния ден;
49. съгласувано с Министерския съвет
определя условията и реда за изработването,
доставката и съхранението на изборните
к ни жа и материали, вк лючително и за
съхранението на техническите устройства
за машинното гласуване;
50. упражнява контрол върху изработването, доставката и съхранението на изборните
книжа и материали, включително и върху
съхранението на техническите устройства
за машинното гласуване;
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51. определя с решение единната номерация на секциите не по-късно от 35 дни
преди изборния ден;
52. определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната,
включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани
извън страната, не по-късно от 57 дни преди
изборния ден;
53. не по-късно от 21 дни преди изборния
ден определя местата в държавите, в които
ще се образуват избирателни секции извън
страната, и броя на избирателните секции
във всяко място;
54. одобрява правилата за състава, функциите и организацията на работа на Обществения съвет, приети от съвета; правилата
се публикуват на интернет страницата на
комисията;
55. създава обучително звено от членовете
на комисията, което организира и провежда
обучението на членовете на избирателните
комисии; съставът, начинът на формиране,
функциите на звеното и планът за обучение
се определят с правила, приети от комисията; правилата се публикуват на интернет
страницата на комисията;
56. при оспорване на решенията на районните и общинските избирателни комисии
се произнася в тридневен срок с решение,
което подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд;
57. назначава секционни избирателни
комисии, когато районната или общинската
избирателна комисия не са ги назначили
в срок не по-късно от 25 дни преди изборния ден;
58. заплаща различните платени форми
на отразяване на предизборната кампания
до изчерпване на средствата на партията,
коалицията или инициативния комитет по
ал. 1 или 2 от чл. 178 ИК;
59. определя, съгласувано с министъра на
финансите, реда за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети;
60. приема правила за отразяване от
Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите
на кандидатите, регистрирани от партиите,
коалициите и инициативните комитети;
61. определя чрез жребий реда за представяне на кандидатите, регистрирани от
партиите, коалициите и инициативните
комитети, в различните форми на предизборната кампания;
62. издава удостоверения на регистрираните анкетьори и утвърждава образец на
отличителни знаци за тях;
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63. съвместно с Министерството на финансите осъществява контрол върху отпечатването на бюлетините;
64. утвърждава образец и отпечатва отличителните знаци за членовете на секционните избирателни комисии;
65. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони въз основа на
единна норма на представителство за цялата
страна в зависимост от броя на населението
по данни, предоставени от Националния
статистически институт на база резултатите
от последното преброяване на населението;
66. констатира и обявява за недействителна или заличава регистрацията на кандидатите за народни представители, членове
на Европейския парламент, президент и
вицепрезидент на републиката в предвидените в закона случаи;
67. обявява резултатите от изборите за
народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България,
както и за президент и вицепрезидент на
републиката;
68. издава удостоверения на избраните
народни представители;
69. обнародва в „Държавен вестник“
резултатите от изборите за народни представители и членове на Европейския парламент от Република България незабавно
след обявяването им;
70. при предсрочно прекратяване на
пълномощията на народен представител
обявява за народен представител следващия
в съответната листа кандидат;
71. обявява датата за произвеждане на
нов избор в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, ако няма избран
кандидат съгласно чл. 93, ал. 3 от Конституцията на Република България.
(2) Решенията на Централната избирателна комисия се обявяват незабавно чрез
публикуване на интернет страницата на
комисията и в бюлетина на Българската
телеграфна агенция.
(3) Централната избирателна комисия
осъществява и други правомощия, предвидени в кодекса.
Чл. 6. (1) Председателят на Комисията:
1. представлява Комисията;
2. организира и ръководи дейността на
Комисията, като насрочва и ръководи заседанията на Комисията и предлага дневния ред;
3. подписва решенията, протоколите,
удостоверенията и други документи заедно
със секретаря;
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4. утвърждава длъжностното разписание
и длъжностните характеристики на работещите в администрацията на Комисията,
приети с решение на Комисията;
5. разпределя преписките между членовете
на Комисията или излъчените от състава є
работни групи, определени с решение на ЦИК;
6. организира и привежда в изпълнение
влезлите в сила решения на Комисията;
7. командирова членовете на Комисията
в страната и в чужбина след решение на
Комисията;
8. утвърждава всички приети с решение
на Комисията вътрешни актове (правилници, правила, инструкции, методики и др.);
9. отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол в Комисията
при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и
прозрачност съгласно Закона за управление
и контрол в публичния сектор;
10. осигурява здравословни и безопасни
условия на труд на всички работещи в Комисията съгласно Закона за здравословни
и безопасни условия на труд;
11. разрешава отпуските на членовете на
Комисията;
12. изпълнява функциите на работодател
спрямо служителите от администрацията;
13. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина;
14. награждава служителите от администрацията;
15. сключва договори, необходими за
дейността на Комисията и нейната администрация след решение на ЦИК.
(2) Правомощията на председателя в
негово отсъствие се осъществяват от определен от него или по решение на Комисията
заместник-председател.
Чл. 7. При отсъствие на председателя
определеният от него или по решение на
Комисията заместник-председател ръководи
заседанията на Комисията и подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция заедно със секретаря.
Чл. 8. Секретарят подписва решенията,
протоколите, удостоверенията и други документи заедно с председателя.
Чл. 9. Членовете на Комисията са равнопоставени и осъществяват дейността си
съобразно действащото законодателство и
решенията на Комисията.
Чл. 10. (1) За изпълнение на определени
задачи Централната избирателна комисия
привлича лица в качеството им на експерти
или технически сътрудници.
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(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в решението на Комисията
и в сключения с тях договор.
Чл. 11. (1) Централната избирателна комисия формира от своя състав постоянни
и временни работни групи за подпомагане
на нейната дейност и определя с решение
техните ръководители.
(2) Постоянните работни групи са:
1. Работ на г ру па по изработ ване на
Правилник за организацията и дейността
на ЦИК, структурата и функциите на администрацията;
2. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси;
3. Работна група по състава и дейността на
РИК, ОИК, специалистите към тях и СИК;
4. Работна група по жалбите и сигналите;
5. Работна група по регистрация на партии,
коалиции, инициативни комитети, кандидати, наблюдатели, застъпници и анкетьори
за участие в избори;
6. Работна група по Методическите указания и принципните решения;
7. Работна група по условията и реда за
провеждане на предизборната кампания и
организиране и провеждане на разяснителна
кампания;
8. Работна група по изготвяне и проверка
на образците за изборни книжа и на технически образци на изборни бюлетини;
9. Условия и срокове за провеждане на
конкурс за компютърната обработка на
резултатите от гласуването, изготвяне на
заданието и издаване на бюлетин;
10. Работна група по организацията и
провеждането на изборите извън страната;
11. Работна група по изготвяне на правила
за експерименталното машинно гласуване,
както и за обобщаването на резултатите
от него;
12. Работна група по поддържането на
публичните регистри в ЦИК;
13. Работна група по поддържане и контрол на интернет страницата на ЦИК и
страниците на ЦИК в социалните мрежи;
14. Работна група по създаването на
обществен съвет и взаимодействие с неправителствени организации;
15. Работна група по създаването и дейността на обучителното звено.
(3) В работните групи могат да участват
и други членове на ЦИК.
(4) При необходимост могат да бъдат
създавани и други работни групи.
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Раздел IІ
Организация на заседанията
Чл. 12. (1) Централната избирателна комисия приема своите актове на заседания.
(2) Заседанията на ЦИК се провеждат в
сградата на Комисията. Проектът за дневния
ред на заседанието се публикува предварително и на интернет страницата на Комисията.
(3) По решение на ЦИК заседанията могат
да се провеждат и в друго населено място
или в друга сграда.
(4) На заседанията на Комисията може
да присъстват застъпници, представители на
партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели, членове на Обществения
съвет и представители на средствата за масово
осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
Чл. 13. (1) Заседанията на Комисията са
законни, когато на тях присъстват повече
от половината от нейните членове.
(2) За заседанията на Комисията се съставя
стенографски протокол, който се подписва
от председателя и секретаря. Протоколите
се съхраняват от определен от Комисията
служител.
(3) За заседанията на Комисията се изготвя видеозапис от определен от Комисията
служител.
(4) Заседанията на Централната избирателна комисия се излъчват в реално време
в интернет чрез интернет страницата на
Комиси ята, на която предварително се
обявява проект за дневен ред.
(5) Заседанията на ЦИК са открити при
спазване на Закона за защита на личните
данни.
(6) Всички носители на видеозапис от
проведените заседания на ЦИК се съхраняват в архива на Комисията.
(7) Централната избирателна комисия
поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните
стенографски протоколи от заседанията си,
методическите указания, предварителните
и окончателните резултати от изборите,
включително и резултатите от гласуването
с машини и от гласуването с хартиени бюлетини след обобщаването им по райони,
сканираните и получените по електронен
път екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии, районните и
общинските избирателни комисии и други
документи и данни. На интернет страницата
на Комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията
на Закона за защита на личните данни.
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(8) Централната избирателна комисия
публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на Комисията
незабавно след приключване на съответното
заседание.
Чл. 14. (1) Заседанията на ЦИК се свикват
и ръководят от председателя, а когато той
отсъства – от определения от него заместник-председател.
(2) Членовете на ЦИК се уведомяват за
датата и часа на провеждане на заседанието
и проекта на дневен ред.
(3) Заседания на ЦИК може да се насрочват и чрез уведомяване на членовете
на предходното заседание.
Чл. 15. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината
от всички членове. В случай че в насрочения
час не е налице кворум, председателят отлага
заседанието с 30 минути. След откриване
на заседанието Комисията определя един
от членовете, който да извършва броенето
на гласовете и отчитането на поименното
гласуване, което се отразява в протокола
от заседанието.
(2) Проверка на кворума се извършва
след всяка почивка или след прекъсване на
заседанието, както и със самото гласуване.
Проверка на кворума се извършва и когато
член изрази мнение, че в залата не е налице
необходимият кворум.
(3) Председателят прекъсва заседанието,
когато в залата не присъстват повече от
половината от членовете на Комисията.
Чл. 16. (1) В началото на заседанието
Комисията по предложение на председателя
приема дневен ред за заседанието.
(2) В случай че няма готовност по дадена
точка от дневния ред, председателят я отлага
за по-късен час на същото заседание или за
друго заседание.
(3) След приемане на дневния ред в него
могат да бъдат включени за обсъждане и
други въпроси по решение на Комисията.
Чл. 17. (1) Председателят на Комисията
ръководи заседанието и дава думата за изказвания.
(2) Членовете на Комисията се изказват,
след като председателят им предостави
думата.
(3) Думата се иска от място с вдигане
на ръка.
(4) Председателят определя поредността
на изказванията по реда на заявяванията им.
Чл. 18. (1) По процедурни въпроси думата
се дава веднага, освен ако има направени
искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

(2) Процедурното предложение се прави,
без да се засяга същността на обсъждания
въпрос, и се поставя веднага на гласуване,
без да се обсъжда.
(3) Когато са постъпили предложения за
прекратяване на заседанието и за отлагането му, първо се гласува предложението за
прекратяване на заседанието.
Чл. 19. Когато се нарушава редът в залата,
с което се пречи на работата на членовете
на Комисията, или когато важни причини
налагат, председателят може да прекъсне
заседанието за определено време.
Чл. 20. (1) При разглеждане на проектите за решения на Комисията се обсъждат
проектът за решение на докладчика или на
работната група, както и проектът на друг
член на Комисията, ако има изготвен такъв.
(2) Членовете на Комисията могат да
обосновават направените от тях предложения и съображения по обсъждания въпрос.
Чл. 21. Когато изказващият се се отклонява от обсъждания въпрос, председателят
го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
Чл. 22. (1) Членовете на Комисията имат
право на реплика или дуплика.
(2) Репликата е кратко възражение по
съществото на приключилото изказване. Тя
се прави веднага след изказването.
(3) Членът на Комисията, към когото е
отправена репликата, има право на отговор
(дуплика).
Чл. 23. Всеки член на Комисията има
право на лично обяснение, когато в изказване
по време на заседанието е засегнат лично
или поименно.
Чл. 24. След изчерпване на изказванията
председателят обявява разискванията за
приключени.
Чл. 25. (1) Решенията на Комисията се
приемат с гласуване.
(2) Проект ът за решение се гласу ва,
след като Комисията изслуша доклада на
докладчика или работната група, проекта
на друг член на Комисията, ако е постъпил
такъв, както и становищата на членовете
на Комисията.
Чл. 26. (1) Решенията на Комисията се
приемат с поименно гласуване, което се
отразява в протокола от заседанието.
(2) Гласуването е лично. Гласува се „за“
или „против“.
(3) Гласуването се извършва чрез система за електронно гласуване или с вдигане
на ръка.
(4) Председателят обявява резултатите
от гласуванията.
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Чл. 27. (1) След приключване на разискванията председателят обявява процедура
по гласуване.
(2) От започването на процедурата по
гласуване до приключването є не се допускат изказвания.
Чл. 28. (1) Гласуването се извършва в
следната поредност:
1. предложения за отлагане за следващо
заседание;
2. предложения за изменение и допълнение на предложения проект;
3. ново предложение по същество.
(2) Когато има две или повече предложения,
те се гласуват по реда на постъпването им.
Чл. 29. (1) Предложението се смята за
прието, ако за него са гласували не по-малко
от 2/3 от присъстващите членове.
(2) Когато за приемане на решение липсва
необходимото мнозинство, се смята, че е
налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на ИК.
Чл. 30. (1) Резултатът от гласуването се
обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или
резултатът от него бъдат оспорени от член
на Комисията веднага след приключването
му, председателят го подлага на повторно
гласуване. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
Г л а в а

т р е т а

СЪСТАВ, СТРУКТУРА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Чл. 31. (1) Дейността на Централната
избирателна комисия се подпомага от администрация, която включва:
1. директор;
2. обща администрация.
(2) Администрацията е организирана в
една дирекция, ръководена пряко от директор.
Чл. 32. Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
ЦИК и извършва техническите дейности по
административното обслужване.
Чл. 33. (1) Административното ръководство на администрацията на Централната избирателна комисия се осигурява от директор.
(2) Дейността на администрацията се
осъществява от служители, работещи по
трудово правоотношение.
Чл. 34. Общата численост на админис
трацията на Комисията е съгласно щатно
разписание, утвърдено от комисията – 14
щатни бройки, разпределени в една дирекция.
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Чл. 35. (1) Директорът ръководи администрацията на Комисията и се назначава
и освобождава с решение на Централната
избирателна комисия.
(2) Директорът по решение на ЦИК за
всеки конкретен случай изпълнява бюджета
и се разпорежда със средствата по бюджета
на Комисията.
(3) Директорът осъществява и следните
дейности:
1. организира изготвянето на проект за
годишния бюджет на Комисията и проект за
разходите по подготовката и провеждането
на всички видове избори;
2. организира съставянето и представянето на периодичните отчети за изпълнение
на бюджета и годишния финансов отчет на
Комисията:
а) координира и контролира функциите
на администрацията, като осигурява организационната връзка между служителите в
администрацията, организира разпределението на задачите за изпълнение, създава
условия за нормална и ефективна работа на
администрацията, отчита общия контрол за
изпълнението на възложените задачи;
б) докладва на председателя заведените
в деловодството на Комисията документи;
в) организира изготвянето на дневния
ред за заседанията на Комисията;
г) организира обявяването на решенията
на Комисията чрез публикуване на интернет
страницата на Комисията и в бюлетина на
Българската телеграфна агенция;
д) координира взаимодействието на Комисията с други ведомства и с неправителствени организации;
е) организира дейност та, свързана с
предоставянето на достъп до обществена
информация в съответствие с конституционните права на гражданите и Закона за
достъп до обществена информация;
ж) организира изготвянето на проекти за
вътрешните актове, свързани с дейността на
Комисията, и координира документообората
в Комисията;
з) оказва помощ на служителите в администрацията и на членовете на Комисията по
въпроси, свързани с дейността на Комисията;
и) изпълнява други задачи, възложени
му от Комисията.
(4) При отсъствие на директора за всеки
конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от председателя на
ЦИК служител.
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Чл. 36. Общата администрация подпомага технически дейността на Комисията и
извършването на дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица и финансово-стопанското
обслужване на администрацията.
Чл. 37. (1) Общата администрация в дирекцията извършва дейностите, свързани с
финансово-стопанското и административното обслужване на администрацията и
Комисията.
(2) Във връзка с финансово-стопанските
дейности и управлението на собствеността:
1. отговаря за организацията на финансовата дейност, вътрешно-финансовия контрол,
счетоводството и отчетността в Комисията
в съответствие с разпоредбите на закона;
2. организира отчитането на приходите
и разходите на Комисията по единната
бюджетна класификация в съответствие с
определения бюджет;
3. изготвя годишен проект на бюджет на
Комисията;
4. съставя месечни, тримесечни и годишен
отчет за изпълнение бюджета на Комисията;
5. изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости и годишен счетоводен баланс;
6. осигурява правилното прилагане на
нормативните актове, свързани с организацията по нормирането и заплащането
на труда и осигурителните отношения на
служителите и членовете на Комисията;
изготвя месечните ведомости за заплати
на служителите и възнагражденията на
членовете на Комисията;
7. организира и отговаря за текущите и
основните ремонти на сградата на Комисията, както и за снабдяването, поддържането,
съхраняването, стопанисването и застраховането на материалната база и собствеността
на Комисията;
8. организира транспортното обслужване,
регистрира и застрахова предоставените
или собствените МПС, осигурява тяхната
поддръжка, ремонт и технически прегледи;
9. организира конкурсни процедури и
изготвя документация за сключване на договори с външни организации, изпълнители
и доставчици;
10. приема, съхранява и предоставя на
членовете на Комисията данни за материалите, постъпили в Комисията;
11. подготвя справки за граждани, държавни органи или други институции;
12. отговаря за правилното стопанисване и
управление на собствеността на Комисията;
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13. изготвя вътрешни правила за финансово управление и контрол в Комисията
съгласно Закона за финансово управление
и контрол в публичния сектор, които се
утвърждават с решение на Комисията;
14. проверява документацията преди поемане на задължение и/или извършване на
разход при спазване на процедурите по ЗОП;
15. организира получаването и изпращането на кореспонденцията на ЦИК, воденето
и съхраняването на съответните входящи и
изходящи регистри съгласно вътрешния правилник за документооборота на Комисията;
16. разработва и предлага принципите за
информационно управление и йерархична
система за достъп до информация;
17. организира, като поддържа и актуализира, страницата на Комисията в интернет;
18. осигурява правилното функциониране
на необходимите средства за обработка и
пренасяне на информацията – хардуера и
софтуера, и на правилното функциониране
на информационната система на Комисията, като отговаря и за информационната и
мрежовата сигурност на администрацията;
19. осъществява връзките на Комисията със
средствата за масово осведомяване по повод
дейността є, включително чрез подготовка
и изготвяне на съобщения и справки, след
предварително съгласуване с Комисията;
20. организира брифинги, пресконференции, официални, протоколни и работни
срещи и семинари;
21. обработва и съхранява библиотечния
фонд и архива на Комисията и подготвя
ежедневен преглед на печата;
22. организира участието на членове на
Комисията или нейни служители в международни форуми и в съвместни програми и
проекти за обучение в страната и в чужбина
и задграничните командировки на служителите на Комисията;
23. извършва дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси и личен
състав, дейностите по атестирането, по обучението и повишаването на професионалната
квалификация на служителите, организира,
разработва и предлага за одобряване щатното
разписание и длъжностните характеристики
за служителите в администрацията;
24. изготвя заповедите, свързани с възникването, изменението и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения;
25. съхранява служебните досиета на
служителите в Комисията;
26. организира деловодната дейност към
Комисията, като съхранява входящата и
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изходящата кореспонденция и осигурява
изпращането и получаването на служебната
кореспонденция;
27. осигурява изготвянето на протоколите
от заседанията на Комисията и събирането
на подписите на решенията;
28. участва в изготвянето на документацията за процедури по Закона за обществените поръчки;
29. организира създаването и воденeто
на регистрите и списъците, предвидени в
чл. 57 ИК съгласно вътрешния правилник
за документооборота на комисията;
30. организира съхраняването и обработката на данните за назначаването и състава
на РИК и ОИК и СИК извън страната;
31. подпомага изготвянето на проекти на
актове на Комисията;
32. подготвя анализи, информации, отчети
и други документи, възложени є с решение
на Комисията;
33. предлага и организира провеждането
на инициативи, свързани с избирателните
права на гражданите;
34. подпомага дейността на Комисията,
свързана с международното сътрудничество и връзките є с чуждестранни органи и
институции;
35. подпомага Комисията при осъществяване на взаимодействието є с други държавни
органи и неправителствени организации;
36. организира извършването на преводи
на материали от български език на чужд
език и от чужд език на български език;
37. организира изпращането на жалбите
заедно с преписките по обжалваните решения
и определения на Комисията и разпореждания
на председателя до Върховния административен съд след разпореждане на председателя;
38. предоставя информация по движението
на съдебните дела;
39. анализира и систематизира съдебната
практика по обжалвани актове на Комисията;
40. отговаря за законосъобразността на
вът решно -а дм инист рат ивни т е ак т ове и
участва при изготвяне и сключване на договори, по които Комисията е страна.
(2) Освен определените в правилника функции дирекцията изпълнява и други задачи,
произтичащи от закона и възложени от ЦИК.
(3) Предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, се
осъществява от длъжностно лице съгласно
длъжностната му характеристика.
Чл. 39. Служителите в администрацията
изпълняват възложените им задачи и отговарят пред Комисията и пред прекия си
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ръководител за изпълнението на работата
съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 40. Правата и задълженията на служителите на администрацията по повод
изпълнението на трудовите им правоотношения, както и други отношения, свързани
с тях, но неуредени в нормативни актове, се
регламентират с Правилник за вътрешния
трудов ред, който се утвърждава от председателя след решение на Комисията.
Чл. 41. Деловодната дейност на Комисията, вътрешният документооборот, образуването и разглеждането на преписките,
архивът и съхраняването на ведомствените
документи се регламентират с Правилник
за реда за администриране на документите
в Комисията, който се утвърждава от председателя след решение на Комисията.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 48, ал. 3 във връзка с § 13, т. 1 от ПЗР на
Изборния кодекс и влиза в сила от датата на
неговото обнародване в „Държавен вестник“.
§ 2. Правилникът за организацията на
дейност та на Цент ра лната избирателна
комисия и структурата и организацията на
работа на нейната администрация, приет с
Решение № 2146 от 4 март 2013 г., се отменя.
§ 3. Служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията
на ЦИК се уреждат в срок до 4 месеца от
влизане в сила на този правилник.
2227

РЕШЕНИЕ № 29-ЕП
от 29 март 2014 г.

относно утвърждаване образците на изборните
книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 25 май 2014 г.
На основание чл. 6, ал. 1 и § 13, т. 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Утвърждава образците на изборните книжа
за произвеждане на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. с номера от 1 до 95,
приложени към това решение и представляващи неразделна част от него.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 1

Избирателна секция №
Район ....................... № ................................

община ................................................., адм. район ........................................................................
населено място ............................, кметство ................................., секция № ..............................
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент от
Република България
(по чл. 25, ал. 3, чл. 357, ал. 1 и чл. 358, ал. 1 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН
Адрес (Попълва се
от СИК)

Документ за
самоличност
(попълва се от
СИК)

Подпис на
избирателя

Забележки

Кмет/кметски наместник:
Секретар:
Избирателният списък се съставя от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК. Списъкът се
отпечатва централизирано от ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване"
на МРР.
Списъкът се съставя по азбучен ред и включва:
- лицата с постоянен адрес на територията на секцията и които са навършили 18 години към
изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република
България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под
запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
"Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга
държава - членка на Европейския съюз" е български гражданин, който има адресна
регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България
или в друга държава - членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три
месеца към датата на произвеждане на изборите.
- лицата, поискали вписване по настоящ адрес (н.а.) на територията на секцията (чл. 36, ал.
1 от ИК). За тези лица в графата "Забележки" се вписва текст "н.а";
Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на § 9а
от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи, се
включват в избирателния списък по отразения в зеления им паспорт адрес (чл. 25, ал. 5 от
ИК) (Само лицата, родени преди 31.12.1931 г., нямат изричното задължение да подменят
документите си за самоличност и за тази категория са валидни зелените паспорти).
От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ
адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на
Европейския съюз (чл.360, ал.1 от ИК).
- лицата, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните
списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз (по чл. 360, ал.1 от ИК) се
вписват отново в избирателния списък по тяхно искане от органите по чл.23, ал.1 от ИК до
предаването на списъците на секционните избирателни комисии след представяне на
документ за самоличност, решение по чл. 39 или удостоверение по чл. 40 и на декларация
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по образец, че:
1. са живели най-малко през последните три месеца в Република България или в
друга държава - членка на Европейския съюз;
2. не са гласували в същите избори за членове на Европейския парламент - в
случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на
Европейския съюз, е започнал;
3. няма да гласуват на друго място в същите избори за членове на Европейския
парламент.
Български гражданин, който живее в друга държава - членка на Европейския съюз,
но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес (чл. 361, ал.1 от
ИК).
Когато лицето по чл. 361, ал. 1 от ИК е било заличено от избирателния списък, то
се вписва в списъка по негово искане от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на
списъците на секционните избирателни комисии, след представяне на документ за
самоличност (решение по чл. 39, ал. 6) и на декларация по образец, че:
1. е живяло постоянно най-малко през последните три месеца в друга държава –
членка на Европейския съюз;
2. не е гласувало в същите избори за членове на Европейския парламент - в
случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на
Европейския съюз, е започнал;
3. няма да гласува на друго място в същите избори за членове на Европейския
парламент.
- След последното име се поставя черта от общинската администрация.
Списъкът от имена се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на
кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно
деление списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.
В списъка преди чертата, графите ЕГН и документ за самоличност се попълват от
секционната избирателна комисия.
В допълнителната страница на списъка, секционната избирателна комисия вписва:
- лицата, които са пропуснати в избирателния списък и не са били заличавани от

него,
но имат постоянен адрес на територията на секцията (чл.264, ал.4 от ИК);
- лицата по чл. 360, ал. 1 във връзка с §1, т. 1 от ДР на ИК след представяне на
документ за самоличност, решение по чл. 39 или удостоверение по чл. 40 и на декларация
по образец, че:
1. е живяло постоянно най-малко през последните три месеца в друга държава членка на Европейския съюз;
2. не е гласувало в същите избори за членове на Европейския парламент - в случаите,
когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на Европейския
съюз, е започнал;
3. няма да гласува на друго място в същите избори за членове на Европейския
парламент.
- лицата, които живеят в друга държава – членка на Европейския съюз, но в
изборния ден са в страната. Когато същите са били заличени от избирателния списък се
вписват в допълнителната страница от секционната избирателна комисия след представяне
на документ за самоличност, решение по чл. 39 или удостоверение по чл. 40 и на
декларация по образец, че:
1. е живяло постоянно най-малко през последните три месеца в друга държава членка на Европейския съюз;
2. не е гласувало в същите избори за членове на Европейския парламент - в
случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на
Европейския съюз, е започнал;
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3. няма да гласува на друго място в същите избори за членове на Европейския
парламент.
- Избирателите включени в списъка на заличените лица, в случаите по чл. 38, ал. 2,
т. 4, 5 и 6 от ИК се вписват в допълнителната страница на избирателния списък след
представяне на удостоверението или на документа за самоличност и на декларация по
образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (чл.40, ал.3 от ИК).
- Лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна
избирателна комисия или охрана на съответната секция, се вписват след представяне на
декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията
се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него (чл. 233 от ИК).
- Избирателите с удостоверение за гласуване на друго място се вписват от
секционната избирателна комисия по местопребиваването им в деня на изборите в
допълнителната страница на избирателния списък. Удостоверението се прилага към
избирателния списък и е неразделна част от него (чл. 240, ал. 1 от ИК).
- Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването се вписват
след като представят 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
допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя
(чл.235, ал. 1 от ИК).
- Избиратели - ученици или студенти, редовно обучение се вписват в
допълнителната страница на избирателния списък, в секция по избор, когато техният
постоянен адрес е в населено място, различно от това, където се обучават, след представяне
на:
1. документ за самоличност;
2. надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за
съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска
книжка;
3. декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
В допълнителната страница на избирателния списък СИК попълва графа "Име" като
вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя от
документа за самоличност и графите "ЕГН" , "Документ за самоличност" и "Адрес"
Допълнителната страница от избирателния списък се подписва от председателя и
секретаря на секционната избирателна комисия.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент от Република България
(по чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ………………….., община ..........................................., адм. район ...............................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
Име

Адрес
Кмет/кметски наместник:
Секретар:

Този списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 40 дни
преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция (чл. 41,
ал. 1 от ИК).
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и
фамилното име на избирателя.
Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“ на МРР.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството
или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление
списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент от
Република България
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ………………….., община ..........................................., адм. район ...............................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
Адрес на избирателната
секция:…………………………………………………………………………….
Име
Кмет/кметски наместник:
Секретар:
Този списък се публикува на интернет страницата на съответната община не покъсно от 40 дни преди изборния ден.
Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - български
гражданин, да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер,
включително на безплатен телефонен номер.
В графата „Име“ се вписва името на избирателя по документ за самоличност.
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Приложение № 2

Избирателна секция №
Район ....................... № ................................

община ................................................., адм. район ...........................................................................
населено място ...................................., кметство .............................., секция № ................................
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
№

Име

Гражданство

Адрес на
пребвиваване

Личен номер
(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност
(попълва се
от СИК)

Номер на
удостоверение
за пребиваване
и дата на
регистрация

Подпис
на
избирателя

Забележки

за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент
от Република България
(по чл. 25, ал. 4, чл. 357, ал. 2, чл. 358, ал. 2 и чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс)
Кмет/кметски наместник:
Секретар:
Част II на избирателните списъци се съставя от органите по чл. 23, ал.1 от ИК въз
основа на подадените по чл. 359 декларации от гражданите на друга държава - членка на
Европейския съюз.
В част II на списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателите, данните за
гражданството им и адресът на пребиваване в Република България. Графите за вписване на
личния номер, на номера на документа за самоличност и на номера на удостоверението за
пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, остават празни и не се попълват и се
обособява графа "Забележки" (чл. 358, ал. 2 от ИК).
Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва централизирано
от ГД "ГРАО" на МРР.
Органите по чл. 23, ал. 1 не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпращат копие от
част II на избирателните списъци на Централната избирателна комисия, която уведомява
компетентните органи на съответните държави членки за включени в избирателните списъци
техни граждани. Прилага се и списък с имената на избирателите на съответния език, така както
са изписани в личната карта или паспорта (чл. 362, ал. 1 от ИК).
В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за самоличност. Графите
"Документ за самоличност" и "Номер на удостоверение за пребиваване и дата на регистрация"
се попълват от СИК.
След последното име се поставя черта и списъкът се подписва от кмета на общината,
съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В
градовете с районно деление списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент от
Република България
(по чл. 41, ал. 2 от Избрния кодекс)
Област ………………….., община ......................................, адм. район ...............................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
Име

Адрес
Кмет/кметски наместник:

Секретар:

Този списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 25
дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция
(чл. 41, ал. 2 от ИК).
В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за
самоличност.
Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва
централизирано от ГД "ГРАО" на МРР.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на
кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с
районно деление списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент от Република България
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ………………….., община .........................................., адм. район ...............................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
Адрес на избирателната
секция:…………………………………………………………………………….
Име
Кмет/кметски наместник:

Секретар:

Този списък се публикува на интернет страницата на съответната община не покъсно от 25 дни преди изборния ден.
Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - гражданин
на друга държава - членка на Европейския съюз, да може да прави справка в избирателния
списък по личен номер, включително на безплатен телефонен номер.
В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за самоличност.
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Приложение № 3
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на избори
за членове на Европейския парламент от Република България
(по чл. 37 от Изборния кодекс)
№

Собствено,
бащино,
фамилно име

ЕГН/ЛН

(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

4

5

6

Забележки

(попълва се от СИК)

1

2

3

7

Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................

1
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Приложение № 4
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги за гласуване за членове на Европейския парламент
от Република България
(по чл. 28, във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№

Собствено,
бащино и
фамилно име

ЕГН/ЛН
(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване
(попълва се от
СИК)

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

1

2

3

4

5

6

Забележки

7

Ръководител на заведението/дома/специализираната институция/:
************************************************************************************************
1. Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани
институции за предоставяне на социални услуги се съставят и подписват от ръководителя на заведението ,
дома или друга специализирана институция в срок не по късно от 48 часа преди изборния ден.
2. Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно личната карта
или зеления паспорт за гражданите по § 9 от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН/ЛН на избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за
самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ЗБЛД/л.п.“, номер на
удостоверение за пребиваване.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото
си да гласува.
В графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
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Приложение № 5
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане в
изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(по чл. 29 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН/ЛН

(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение
за пребиваване

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

4

5

6

Забележки

(попълва се от
СИК)

1

2

3

7

Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане:
********************************************************************************

1. Ръководителите на местата за изтърпяване наказанието „лишаване от свобода“ и за задържане
съставят избирателни списъци, в които включват задържаните лица, отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години и не са поставени под
запрещение;
- към изборния ден включително не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с
влязла в сила присъда.
2. Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя, съгласно личната
карта или зеления паспорт.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН/ЛН на избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа
за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“, номер
на удостоверение за пребиваване.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
Графа 7 не се попълва предварително и се попълва от СИК в изборния ден при необходимост.
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Приложение № 6
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

РАЙОН № .............- ..............................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване на плавателни съдове, плаващи под българско знаме
при произвеждане на избори за членове на Eвропейския парламент от
Република България
(по чл. 30 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН/ЛН

(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

Забележки

(попълва се от СИК)

1

2

3

4

5

6

7

Капитан на плавателния съд:
**********************************************************
1. Избирателният списък на плавателен съд под българско знаме се съставя и подписва от капитана
на плавателния съд.
2. Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс за
вписаните в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди
предаване на избирателните списъци на СИК.
3. Избирателните списъци включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- се намират на плавателния съд под българско знаме в изборния ден.
4. Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно личната карта
или зеления паспорт.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН/ЛН на избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа
за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“, номер
на удостоверение за пребиваване.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
Графа 7 се оставя празна и се попълва от СИК в изборния ден при необходимост.
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Приложение № 7
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ДЪРЖАВА .................................

МЯСТО ............................... СЕКЦИЯ № .........
СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ, ЧЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ИЗВЪН СТРАНАТА В ИЗБОРИТЕ ЗА
ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(по чл. 31, ал.1 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН

(попълва се от СИК
извън страната)

Лична
карта/паспорт/
военна карта

Постоянен
адрес в
Република
България

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва се от
СИК извън
страната)

1

2

3

Ръководител на
дипломатическо/консулско представителство:

Забележки

7

С Т Р.
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Приложение № 8
СПИСЪК НА ЛИЦАТА
заявили желание да гласуват извън страната в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България
в ................................
(държава)
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)

(по чл. 31, ал. 1 от Изборния кодекс)

№
1

Име

Място

2

3

(собствено, бащино, фамилно)

Подпис: ............................................
(Ръководител на дипломатическото/консулското представителство)
*******************************************************************************
1. Списъците по чл. 31, ал.1 се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите
на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди
изборния ден съответно на интернет страницата на Министерството на външните работи и на
дипломатическите и консулските представителства.
2. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България
осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер,
включително и на безплатен телефонен номер.
3. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват
незабавно.

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5   

Приложение № 9
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ДЪРЖАВА .................................

МЯСТО ............................... СЕКЦИЯ № .........................
СПИСЪК

ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА ПРИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(по чл. 31, ал.1 във връзка с чл.25 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН

(попълва се от СИК
извън страната)

Лична
карта/паспорт/
военна карта

Постоянен
адрес в
Република
България

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва се от
СИК извън
страната)

1

2

3

Забележки

7

Списъкът е формуляр, в който в изборния ден членовете на СИК извън страната вписват
имената и другите данни на явилите се да гласуват български граждани.
След приключване на изборния ден под последното име се слага черта и списъкът с имената
на българските граждани, гласували в съответната СИК извън страната, се подписва от председателя и
секретаря на тази СИК и се подпечатва с печата на комисията.

Собствено,
бащино, фамилно
име

ЕГН

ПО

МП

НА

УГДМ

(чл.38 от ИК)

НА извън ЕС

Секретар на община/район:

Кмет/кметски наместник:

МВнР

Уседналост

малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите

ВЕСТНИК

НА извън ЕС – лицата с настоящ адрес в държава извън ЕС, към датата на отпечатване на избирателните списъци
Уседналост – лицата, които нямат настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз най-

ДЪРЖАВЕН

ЛЕГЕНДА:
ПО – поставени под запрещение
МП – лишени от свобода
НА – вписани в избирателния списък по настоящ адрес
УГДМ – лицата с издадено удостоверение за гласуване на друго място
МВнР – пожелали да гласуват в чужбина

26

Този списък се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ въз основа на:
- Националния регистър на населението;
- данните, подадени от общинските администрации за издадените удостоверения за гласуване на друго място и за вписването на
лицата в списъка по техния настоящ адрес;
- данните, подадени от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за лицата, изтърпяващи
наказание лишаване от свобода (чл. 27, ал. 2 от ИК);
- Данните за лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, подадени от Министерството на външните работи (чл. 31, ал. 2 от ИК).
Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК заедно с избирателните списъци.
Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи
удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в
избирателната секция по постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6.
Удостоверението се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец,
утвърден от Централната избирателна комисия, след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в
списъка. Отказът за издаване на удостоверението се мотивира.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК или на документа за самоличност в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6 и на
декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, избирателят се изключва от списъка на заличените лица и всички
негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по
постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа "Забележки" се отбелязва основанието за вписване "издадено удостоверение".

№

Приложение № 10

за област …………….., община ……………….., адм. район ………………., секция № …, гр./с. ……………

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

С Т Р.
БРОЙ 29

Име на избирателя

Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден
и съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.
Кметът на общината осигурява възможност всяко лице, включено в списъка на заличените лица, да може да прави справка в този
списък по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния
списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до
кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община, което се предава незабавно от
общинската администрация на компетентния кмет на община, район, кметство или кметски наместник.
Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка по ал. 1 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 не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният избирател се вписва в избирателния списък от
органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъка на секционната избирателна комисия.

адрес на избирателна секция ..............................................

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

Област …………………………., община …………………….….……................., административен район ………………..………,

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
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Приложение № 11
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

от ………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН …........................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от ………………………….. постоянен адрес/адрес на пребиваване
гр./с. ..................................., община ......................, район .................., област .........................
ж.к./ул.. .......................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап....
Моля да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на
25 май 2014 г. за избирателна секция № …………………… гр./с. …………………..:
……………………………………………...………………………………………..……….…
…………………………………………………...……………………………………..….……
(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Дата …………………………г.

Подпис:

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

Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно седем дни преди
изборния ден – 17 май 2014 г..
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с
мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Всеки заинтересуван избирател може да обжалва решението пред съответния административен
съд в двудневен срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя
и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява незабавно.
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Приложение № 12
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за заличаване от избирателния списък
от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз
(по чл. 43, ал. 1, изречение 2 от Изборния кодекс)

от ………………………..……....…………..................................................................................,
(имена, съгласно удостоверението за пребиваване)

ЛН …........................…., удостоверение за пребиваване № ……………....., издадено на
..................... от…………………….. адрес на пребиваване: гр./с. ................................, община
......................, район .................., област ........................., ж.к./ул.. .................................... бл.
№ ........ вх. ..... , ет. ....., ап....
Моля името ми да бъде заличено от избирателния списък за гласуване при
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на
25 май 2014 г., изготвен за избирателна секция № ............................. град/с. ...........................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Дата …………………………г.

Подпис:

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

Заявленията се подават и приемат най-късно седем дни преди изборния ден – 17 май 2014 г.
Кметът/кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с
мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Всеки заинтересуван избирател може да обжалва решението пред административния съд в
двудневен срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя
и кмета и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

С Т Р.
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Приложение № 13
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ДЕКЛАРАЦИЯ
за вписване в избирателен списък – част II
(по чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс)
от ………………………..……....…………..................................................................................................,
(име съгласно удостоверението за пребиваване)

ЛН …........................…., удостоверение за пребиваване № ……………....., издадено на .....................
от…………………….. адрес на пребиваване: гр./с. ..................................., община ......................, район
................., област ........................., ж.к./ул.. ...................................., бл. № .......,. вх. ....., ет. ....., ап....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък – част II за гласуване при произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. по адреса
си на пребиваване в Република България и декларирам, че:
1. съм навършил 18 години към изборния ден;
2. съм гражданин на ...........................
3. имам статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България и съм
живял най-малко през последните 3 месеца в Република България или в друга държава – членка на
ЕС …………….;
4. не съм поставен под запрещение;
5. не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
6. името ми е записано за последен път в избирателните списъци на ............................... –
държавата, чийто гражданин съм, за населено място/изборен район ........................... адрес:
...........................................................................................................;
7. адрес на пребиваване в Република България: гр./с. ................................... община
...................... район .................. област ......................... ж.к./ул.. .................................... бл. № ........
вх. ..... , ет. ....., ап....
8. ще упражня правото си на глас в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България през 2014 г. единствено в Република България;
9. не съм лишен от право да избирам в ........................... – държавата, чийто гражданин съм;
10. данните от личната карта/паспорта ми саq както следва (на латиница), издадени от
държавата по произход:
ФАМИЛНО ИМЕ:

ИМЕ:

МОМИНСКО ИМЕ:

ИМЕ НА МАЙКАТА:

ИМЕ НА БАЩАТА:

ДАТА НА РАЖДАНЕ:

МЯСТО НА РАЖДАНЕ:

ПОЛ:

ЛИЧНА КАРТА/ПАСПОРТ №

ИЗДАДЕН НА

ВАЛИДЕН ДО

ИЗДАДЕН ОТ

ИЗБИРАТЕЛЕН НОМЕР:

ЛИЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

АДРЕС:

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.3 13 от Наказателния кодекс на Република България.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Дата ………………………… г.

Подпис:

Декларацията се подава не по-късно от 40 дни преди изборния ден (14 април 2014 г.) и се съхранява
за следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България от съответната
общинска администрация.
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Приложение № 14
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък

(по чл.27, ал.3, 4 и 6, чл.360, ал.2 и чл.361, ал.2 от ИК)

от ………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН ….....................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес/адрес на пребиваване:
гр./с. ................................... община ...................... район .................. област .........................
ж.к./ул.. .......................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по:
постоянен адрес, където имам право да гласувам в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.;
настоящ адрес, където имам право да гласувам в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., съгласно
подаденото от мен заявление за гласуване по настоящ адрес вх.
№ .......................................;
адрес на пребиваване, където имам право да гласувам в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. съгласно
подаденото от мен заявление за вписване в избирателния списък част II с вх.
№ .......................................;

(Отбележете желанието си само в едно от квадратчетата. Възможен е избор само на едно квадратче)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Дата ………………. г.

Подпис:
***************************************************************************

Заявлението се подава от български граждани или от граждани на друга държава – членка на ЕС
до кмета на общината, района, кмета на кметство или кметския наместник.
Вписването се извършва от органите по чл.23, ал. 1 от ИК по писмено искане на избирателя до
предаването на списъците на СИК – 23 май 2014 г. включително.
Отказът за вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се
обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 и постановява решение, което се обявява
незабавно и не подлежи на обжалване.
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Приложение № 15
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

за изключване от списъка на заличените лица
(по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ……………………………….....,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица)
за гласуването при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България в секция №……………, тъй като основанието за включването ми в
списъка не е налице/е отпаднало. В подкрепа на твърдението си, че основанието за
включването ми в списъка не е налице/е отпаднало представям следните доказателства
(документи):
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
...……………………. г.

Подпис:

*****************************************************************************
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението
незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и
може да се обжалва пред административния 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. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през
интернет страницата на съответната община.
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Приложение № 16
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …....................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………..
постоянен адрес: гр./с. .................................., община ....................., район .................,
област ........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап...,
настоящ адрес: гр./с. .................................., община ....................., район ................., област
........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес
при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 25 май 2014 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България.
Дата …………………….. г.

Подпис:

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

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 10 май 2014 г. пред
органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя.Със същото съдържание
избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на органите по чл.
23, ал. 1 от ИК.
Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската
администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените искания на ГД
„ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в
избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.
След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се
издава удостоверение за гласуване на друго място.
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Приложение № 17
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 7 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да ми бъде издадено удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК, от което да е видно,
че основанието за включването ми в списъка на заличените лица на основание чл. 38,
ал. 2, т. 1, 2, 3 и 7 от ИК в секция № ……………………. не е налице/е отпаднало.
Същото ще ми послужи пред СИК №……………, за да бъда изключен/а от списъка
по чл. 38 от ИК за гласуването при произвеждане на избори за членове на Европейския
парламент от Република България.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е
налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
………………………… г.

Подпис:

*****************************************************************************
Исканията се правят от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по
чл. 38 от ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало
основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от общината/района/кметството/кметския наместник в изборния
ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и
документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК избирателят се изключва от
списъка по чл. 38 от ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния
списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението
се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване –
„издадено удостоверение от общинската администрация“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред
районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на
обжалване.
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Приложение № 18
ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
№ ……………
ОБЩИНА ………………………………………….
НАСЕЛЕНО МЯСТО ……..….…………………..
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 40, ал. 3 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата…………………………………....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., постоянен адрес/настоящ адрес …..…....……..……………………,
л.к. № …………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
ДЕКЛАРИРАМ,
Че не съм гласувал/а и няма да гласувам на друго място.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313
от НК.
………………………… г.

Подпис:

*****************************************************************************
Декларацията се подава до СИК за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден при
явяване в СИК по постоянен адрес на избирател, снабден с удостоверение за гласуване на друго място, или
ако избирателят е включен в избирателния списък, защото е подал заявление, че ще гласува в секция извън
страната и е включен в списъка по чл. 31, ал. 1 от ИК.
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Приложение № 19
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН …....................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………..
постоянен адрес/адрес на пребиваване: гр./с. .................................., община .....................,
район ................., област ........................, ж.к./ул.. ......................................., бл. № ......., вх. ...,
ет. ....., ап....
настоящ адрес: гр./с. .................................., община ....................., район ................., област
........................, ж.к./ул.. ......................................., бл. № ......., вх. ....., ет. ....., ап....
(данни за настоящия адрес се попълват само когато избирателят предварително е подал заявление за
вписване в избирателния списък по настоящ адрес)

Желая да упражня правото си на глас в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 25 май 2014 г. с подвижна избирателна кутия.
Прилагам копие от документ № ……………..…, на ТЕЛК/НЕЛК
…………………………………………………………………………...………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за
членове на Европейския парламент от Република България.
Дата ………………….. г.

Подпис:

***************************************************************************
Заявлението се подава не по-късно от 20 дни преди изборния ден (4 май 2014 г.) от избиратели с
трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна. Когато избирателят не е подал заявление
в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от
5 дни преди изборния ден (19 май 2014 г.) и при условие че на територията на населеното място е
назначена подвижна избирателна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено по пощата, факс или
електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от
ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер/, постоянният адрес / адрес
на пребиваване/ или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК, и се прилага копие от
документ на ТЕЛК/НЕЛК.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава наймалко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели,
заявили желание да гласуват с подвижна избирателна урна.
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Приложение № 20
КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../.......................... г.

(чл. 40, ал.2 от Изборния кодекс)

Кметът на община/район/кметство/кметският наместник на ……………………..
удостоверява,
че
по
отношение
на
…………………………………………………....………………………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..…………………….
не е налице/е отпаднало основанието за включването му/и в списъка по чл. 38 от ИК
(списъка на заличените лица) в секция №…………….
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред СИК №……………, за да
бъде изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) за гласуването
при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република
България, като бъде дописан/а в допълнителната страница на избирателния списък в
същата секция при гласуването.
Кмет на община/район/кметство/
кметски наместник:
*****************************************************************************

Удостоверението се издава в полза на избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в
списъка по чл. 38 от ИК, но има право да гласува и подаде заявление в общината, с което да поиска
издаването му от общината, в уверение на това, че е отпаднало основанието или не е налице основание за
вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството/кметския наместник в
изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и
документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК избирателят се заличава от списъка
по чл. 38 от ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от
председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага
към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено
удостоверение от общинската администрация“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред
районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на
обжалване.

С Т Р.
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Приложение № 21

вх. № …......................../ .......................... г.

(попълва се от длъжностното лице в общината, района или кметството/кметския наместник)

Име и подпис на длъжностното лице:
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
……………….………………......................................
ОБЛАСТ …….…………………..…………..............
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
(по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………....………………………………………….,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на
ЗБЛД/удостоверение за пребиваване, № ………………….., изд. на ................................ от
…………………………,
постоянен
адрес/адрес
на
пребиваване
…………………………………………………………………………………………..
Моля да ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в изборите
за членове на Европейския парламент от Република България.
Заявявам, че съм служебно зает/а в произвеждането на изборите в качеството си
на ………………………………………………………………………………………………..
(кандидат за член на ЕП от РБ/член на ЦИК/РИК/наблюдател)

Декларирам, че ще гласувам само веднъж.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България.
……………………… г.

Подпис:

***************************************************************************
Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния
кодекс в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
Получилите удостоверения лица – кандидати за членове на Европейския парламент от Република
България, членове на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и
наблюдателите се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес.
Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната, и
на лица, вписани в избирателния списък по настоящия им адрес.
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Приложение № 22
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ
НАМЕСТНИК .....................................................
ОБЛАСТ ………………………..…………...................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(по чл. 34 от Изборния кодекс)

№ ......................./........................... г.
Г-н/г-жа ……………………………………………………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на
ЗБЛД/удостоверение
за
пребиваване,
№ …………………..,
изд.
на
........................................... от …………………………. постоянен адрес/адрес на
пребиваване …………………………………………………....……..……………………
има право да гласува в избрана от него (нея) избирателна секция в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България.
Същият/същата е заличен/а от избирателния списък по постоянен адрес в
…………………. .............................................................................................................................
(кандидат за член на Европейския парламент от Република България, член на ЦИК, РИК или наблюдател)

В секция № …………….., община ………………………, област …………………………….
Подпис: .................................
(кмет/кметски наместник)
Печат
***********************************************************************

Удостоверението за гласуване на друго място се издава от общината/района/кметството по постоянен
адрес на заявителя – кандидат за член на Европейския парламент от Република България, член на ЦИК, РИК
или наблюдател.
Удостоверението за гласуване на друго място се получава лично срещу подпис или чрез
пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Удостоверението се прилага към
допълнителния избирателен списък в секцията, където гласува избирателят, и е неразделна част от него.
Удостоверенията имат единна номерация за цялата страна, състояща се от две части:
Част 1 – в квадратчетата се попълва последователно по формулата за единната номерация на
избирателните секции в страната – АА ВВ СС ХХХ, където:
АА е номерът на изборния район, на чиято територия се издава удостоверението (от 01 до 31);
ВВ е номерът на съответната община от изборния район по ЕКАТТЕ, на чиято територия се издава
удостоверението;
СС е номерът на административния район по ЕКАТТЕ в градовете с районно деление, като в
останалите случаи се записва 00.
ХХХ е номерът на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според
постоянния си адрес.
Част 2 – под квадратчетата се вписва поредният номер на записване на издаденото удостоверение и
датата.

№

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

Подпис

Забележка

2. Под квадратчетата се вписва поредният номер на записване на издаденото удостоверение.
В графа „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя.
В графа “Забележка” се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник.
Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

ДЪРЖАВЕН

Регистърът е в два идентични екземпляра – по един за общинската администрация и за РИК, и е изработен на индигирана двупластова хартия. Копие от
регистъра (вторият екземпляр) се предоставя на РИК не по-късно от 12 дни преди изборния ден.
В графа „№” се отбелязва поредният номер на вписване на удостоверението в регистъра.
В графа „Номер на удостоверението” се вписва:
1. В квадратчетата се попълва последователно по формулата за единната номерация на избирателните секции в страната – АА ВВ СС ХХХ, където:
АА е номера на изборния район, на чиято територия се издава удостоверението (от 01 до 31);
ВВ е номерът на съответната община от изборния район по ЕКАТТЕ, на чиято територия се издава удостоверението;
СС е номерът на административния район по ЕКАТТЕ в градовете с районно деление, като в останалите случаи се записва 00.
ХХХ е номерът на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес

Подпис: ............................................
Кмет на община/район
Печат
*******************************************************************************************************************

Дата на
издаване
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№ ................................

Номер на
удостоверението

(по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

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

ОБЩИНА/РАЙОН …………….....................................

Приложение № 23
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Приложение № 24
ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ...................................................................................
(държава)
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за гласуване в секция извън страната

(по чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс)

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

(собствено, бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или военна карта)

лична карта/паспорт/военна карта № ……………, издадена от …………… на ………………..
.............................................................................................................................................................
(място и адрес на пребиваване в съответната държава, пощенски код)

постоянен адрес в Република България .........................................................................................,
(изписва се пълният адрес)

електронен адрес/телефон за контакти ………………………………………………………...
1. Желая да гласувам в изборите за членове на Европейския парламент от Република
България в ........................................................................................................................................
(изписано на кирилица или на латиница наименование на мястото в съответната държава,
където лицето желае да гласува, и пощенски код на мястото)

НК.

2. Декларирам, че отговарям на изискванията на чл. 350, ал. 1 от ИК.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България
……………………… г.

Подпис:

Заявлението се подава от български гражданин, който отговаря на условията по чл. 350, ал. 1 от
ИК и желае да гласува извън страната, не по-късно от 25 дни преди изборния ден – 29 април 2014 г.
Този образец на заявление се подписва саморъчно от заявителя и се подава лично или чрез писмо до
дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.
В едно заявление може да е вписано само едно лице.
Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление чрез интернет
страницата на ЦИК или чрез електронната поща на комисията.
Изпратеното по електронна поща сканирано заявление не се счита за заявление „изпратено по
пощата чрез писмо“ по смисъла на чл. 16, ал. 1, изр. 1 от ИК.
Препоръчително е наименованието на мястото, в което лицето желае да гласува извън
страната, да се изписва и на кирилица, и на латиница.

С Т Р.
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Приложение № 25
ДО
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
……………………………………………….
(място, държава)

ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс )

Подписаният/ата ......................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .....................................................,
постоянен адрес в Република България.................................................................................,
адрес на пребиваване в съответната държава………………………………………………,
лична карта/паспорт/военна карта № ................................., издаден/а на ......................... от
..............................
ДЕКЛАРИРAМ:
1. че отговарям на условията по чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс и желая да
гласувам в изборите за членове на Европейския парламент от Република България;
2. че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България, насрочени за 22 – 25 май 2014 г.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
.......................................... г.

Подпис:

***************************************************************************
Декларацията се подава от българските граждани, които гласуват в избирателни секции извън
страната в изборния ден.
Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските
граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и
не изтърпяват наказание лишаване от свобода (чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс), живели са най-малко
през последните 3 месеца в Република България или друга държава – членка на Европейския съюз и имат
постоянен и настоящ адрес на територията на Република България.
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Приложение № 26

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../...................................... г.
( чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ….................. от
……….................................... г. …………………………………………………..……………...,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …………….……….. е назначен/а за ……..…………..………………………….……......
(председател/зам.-председател/секретар или член)

на районна избирателна комисия в район № ……….. – …….…………............…......
за изборите за членове на Европейския парламент от Република България
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 27

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../....................... г.
( чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ….. от
....................... г. ……………………………………………………………………..……….,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ….………..... е назначен/а за ……………..…………………………..…….................
(председател/зам.-председател/секретар или член)

на секционната избирателна комисия в секция № ………………….....…………...………,
държава ……….........………............................, място ……………………....………………,
за изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 28

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../............................ г.
(чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ................. от
………................... г. ………………………………………………..……………………….........,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ……….………..... е назначен(а) за ……………..……..………………………….…….......
(председател/зам.-председател/секретар или член)

на секционна избирателна комисия в секция № …….................. населено място
………....……, кметство ………………...……...….….………, административен район
………………………..., община …....…………............................, в район № …….. –
…….…………............ за изборите за членове на Европейския парламент от Република
България.

Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 29
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с
наблюдател/и на изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)
от
..............................................................................................................................................................,
(наименование на българска неправителствена организация)

представлявана от ..............................................................................., ЕГН........................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
чрез
………………………………………………………………………………………………………………….
(собствено, бащина и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за регистрация ...........................................................................................................................
(наименование на българска неправителствена организация)

като българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели в изборите за членове
на Европейския парламент от Република България.

Представям/е следните документи:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

.

Подпис/и:
…………………………………………………………
(представляващ/и българската неправителствена
организация/упълномощено/и лице/а)
Печат на организацията(ако има такъв)

2014 г.

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от един ден преди изборния ден – 24 май

Заявлението се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена организация
според актуалната й съдебна регистрация.
Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко лица,
заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те
българската неправителствена организация.
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България – 21.03.2014 г.;
2. изрично пълномощно от представляващото/ите лице/а, в случаите, когато документите се подават
от упълномощено/и лице/а;.
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3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от
него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата,
които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат
регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на хартиен носител
и отделно на електронен носител;
4. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация не може да
надвишава броя на избирателните секции в страната и извън страната.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател (чл. 116, ал. 1 от ИК).

С Т Р.

48
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ВЕСТНИК
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Приложение № 30
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели от регистрирана българска неправителствена организация
за изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)
от
.....................................................................................................................................................................................,
(наименование на регистрирана българска неправителствена организация)

представлявана от ................................................................................., ЕГН............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ………………………………………………………………………………………………………………….
(собствено, бащина и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

регистрирана с решение № …….. на ЦИК.
Заявявам/е за регистрация наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България съгласно списък, приложение към настоящото заявление.

Представям/е следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и
българската
неправителствена
организация/упълномощено/и лице/а)
Печат на организацията(ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 24.05.2014 г.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация.
Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко лица,
заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/щите българската неправителствена организация
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. изрично пълномощно от представляващото/щите лице/а, в случаите когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
2. списък,подписан от представляващия съответната неправителствена организация или изрично
упълномощено от него лице,съдържащ имената и единния граждански номер на упълномощени членове на
неправителствената организация или изрично упълномощени представители на организацията, които да
бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на
хартиен носител и отделно на електронен носител.
3. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организации не
може да надвишава броя на избирателните секции в страната и извън страната.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.(чл.116, ал. 1 от ИК)
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Приложение № 31
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ
за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК
(чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)
от
...................................................................................................................................................................................,
(трите имена и длъжността на упълномощеното лице от МВнР)

Заявявам за регистрация като наблюдател/и на изборите за членове на Европейския парламент

от Република България следното/ите лице/а, представител/и на: ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..,
(наименование на органа или организацията, чуждестранна партия, движение или наименованието на
българските партии/коалиции/инициативни комитети, регистрирали кандидати, от които са поканени)

както следва:/съгласно приложен списък:
1. …………………………………………………….
(имена по документ за самоличност)

…………………………
(държава по произход)

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
……………………….. г.
Подпис:
Печат:

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...................... г.

6

7.

8.

9.

10. Получено от, дата

Дата

Час
ДЪРЖАВЕН

5.

4.

По приложение

№

50

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на българска
неправителствена организация, която
се заявява за регистрация и ще участва
с наблюдатели
Списък на заявени за регистрация
наблюдатели
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Приложени документи

1.
2.

(по чл. 113, ал. 3 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени наблюдатели от български неправителствени организации на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 32

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 29

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...........2013 г.

Получено от…………….., дата

4

5.

6.

7.

8.

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена българска неправителствена организация, която е регистрирана за
участие с наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 1 от ИК на изборите за членове на Европейския парламент от Република България подаде
допълнително заявление за регистрация на наблюдатели. На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното
заявление за регистрация на българската неправителствена организация. В регистъра се подреждат непосредствено едно след друго
последователно регистърни листове за всяко подадено заявление от дадена българска неправителствена организация към който се
прилага и по 1 екземпляр от списъка на наблюдатели.

3.

2.

Към № по ред, дата, час на постъпване
към № ……
на заявление за регистрация на
наблюдатели
Списък на заявени за регистрация По приложение
наблюдатели
Приложени документи

1.

БРОЙ 29
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Наименование на съответния орган, организация,
чуждестранни партии и движения, чиито
представители или посочени от нея лица са
регистрирани като наблюдатели
1.
2.
3.

Собствено, бащино (ако е приложимо) и
фамилно име на регистрирани
наблюдатели

№ на удостоверение

№ по
ред

Наименование на българска неправителствена
Собствено, бащино (ако е приложимо) и
организация, чиито упълномощени членове или
фамилно име на регистрирани
изрично упълномощени представители са регистрирани наблюдатели
като наблюдатели
1.
2.
3.

№ на удостоверение

ДЪРЖАВЕН

ІІ. Наблюдатели – упълномощени членове или изрично упълномощени представители на български неправителствени организации

№ по
ред

52

І. Наблюдатели – представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни
партии и движения, както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети,
регистрирали кандидати

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на регистрирани наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
(по чл. 113 от Изборния кодекс)

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 33

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 29
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Приложение № 34
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./........................ г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Изборния кодекс)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ ............./......................... г. …………….……................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

от .............................................., от …………………………………………………………
(държава)

…………………………………………………………………………………………………………….
(наименование на органа, организацията, чуждестранната партия или движение, на които са
представители, или на българска партия, коалиция, инициативен комитет, регистрирали
кандидати, които са ги поканили

е регистриран/а за наблюдател на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 35
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./......................... г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 от Изборния кодекс)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ ....................../........................ г. ......................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН....................................................., е регистриран/а за наблюдател на изборите за
изборите за членове на Европейския парламент от Република България като
упълномощен член/изрично упълномощен представител на:
.........................................................................................................................................……
.........................................................................................................................................……
(българска неправителствена организация)

Председател:
Секретар:
* Несъвместимости:
1. Наблюдателят не може да бъде едновременно и анкетьор.
2. Наблюдателят не може да бъде придружител.
3. Наблюдателят не може да получава възнаграждение от партии, коалиции,
инициативни комитети и техните кандидати.
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Приложение № 36
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден
(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс)
от
......................................................................................................................................................................,
(наименование на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден)

представлявана от ................................................................................................., ЕГН ...................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез упълномощено лице .......……………………………..…………………...., ЕГН ………………………
(собствено, бащино и фамилно име
на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за регистрация ...........................................................................................................................
(наименование на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден)

като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България.

Представям списък с трите имена, ЕГН на анкетьорите и № на избирателните секции, извън
които ще се осъществява анкетирането, и следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и агенцията/упълномощено/и лице/а)
Печат на агенцията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 7 дни преди изборния ден – 17 май 2014 г.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо агенцията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато агенцията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия (щите)
агенцията.
Към заявлението за регистрация агенцията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България – 21 март 2014 г.;
2. списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните
секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на
хартиен носител и на технически носител;
3. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а;
4. методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на гласуване.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 37
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за анкетьор

( по чл. 203, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ .............../........................г. ……......................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., е регистриран(а) за анкетьор на изборите за членове
на Европейския парламент от Република България от агенция, регистрирана с
решение на ЦИК №……………от…………… да извършва социологическо
проучване в изборния ден:
..........................................................................................................................................
(наименование на агенцията)

Председател:
Секретар:

Удостоверението се издава в един екземпляр.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до №
..........от ......................... г.

Получено от агенцията….., дата

5.

6.

7.

8.

9.

№

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на агенция, която ще
извършва социологически проучвания
в изборния ден
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Приложени документи

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)

членове на Европейския парламент от Република България

РЕГИСТЪР
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 38

БРОЙ 29
ВЕСТНИК
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Наименование на агенция, която ще извършва социологически проучвания в
изборния ден

Регистрация – решение на ЦИК № ….

58

№ по
ред

(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)

членове на Европейския парламент от Република България

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за

Приложение № 39

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 29

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9   

Приложение № 40
ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ....-..............................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите
за членове на Европейския парламент от Република България

(чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал.1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)
от
.....................................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция/инициативен комитет )

Представляван/а от ..................................................................................................., ЕГН ................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез …………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на изрично упълномощеното лице, когато заявлението е подадено от
упълномощено лице)

Предлагам(е) за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) застъпници на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията/инициативния комитет за членове на
Европейския парламент от Република България съгласно приложен списък по образец.

Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на технически носител.
3. ………………………………………………………………………………………………….
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията/
инициативния комитет или упълномощено/и лице/а)
Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
Предложението за регистрация се представя в РИК не по-късно от един ден преди изборния
ден – 24 май 2014 г.
Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде едно или повече
предложения,като общия брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не
може да надвишава броя на избирателните секции в съответния район. Когато партията,
коалицията/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение
по образец – Приложение № 41.

Към предложението задължително се представя списък в 2 два екземпляра на
хартиен носител по следния образец:
№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника/
Друг идентифициращ номер,
когато лицето не е български
гражданин

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

Списъкът се представя задължително и на електронен носител.
Предложението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет .
Когато партията/коалицията/инициативния комитет се представлява съвместно от няколко
лица,предложението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът на партиите и коалициите могат да бъдат подписани и от лице/а,
изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване
на предложението се представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението на партията/коалицията/инициативния комитет може да бъде подадено и от
лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е поставено под
запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или
инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен
район.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1   

Приложение № 41
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за
членове на Европейския парламент от Република България в избирателни секции извън
страната
(чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс)

.....................................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция или инициативен комитет)

Представляван/а
от
ЕГН............................................................

.................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

чрез …………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на изрично упълномощеното лице, когато заявлението е подадено от
упълномощено лице)

Предлагам/е за регистрация ............................... (брой с цифри и думи) застъпник/ци на кандидатската
листа на партията/коалицията или независимия кандидат ……………………………………….. в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България съгласно приложения списък.

Приложени документи:
1. Пълномощно (ако има такова).
2. Списък, съдържащ имената и други данни – 2 екз. – на хартия и на технически носител.
Адрес, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Подпис/и: …………………………………………….
Печат:
Предложението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от един ден преди изборния ден.
Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде едно или повече предложения,
като общият брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да
надвишава броя на
избирателните секции в съответния изборен район. Когато партията,
коалицията/инициативният комитет желае да го замени регистриран застъпник, се подава
предложение по образец – Приложение № 41а.
Към предложението задължително се представя списък в 2 два екземпляра на хартиен носител
по следния образец:

Списък на застъпниците:
№ по
ред

Собствено, бащино , фамилно име на застъпника

ЕГН

Съответно друг
идентифициращ
номер, когато
лицето не е
български
гражданин

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Списъкът се представя задължително и на електронен носител.
Предложението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет .
Когато партията/коалицията се представлява съвместно от няколко лица,предложението и
списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът на партиите и коалициите могат да бъдат подписани и от лице/а,
изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване
на предложението се представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението на партията/коалицията/инициативния комитет може да бъде подадено и от
лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е поставено
под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Общият брой на застъпниците извън страната на всяка кандидатска листа на партия,
коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции извън
страната.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 42
ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ....../......................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за
членове на Европейския парламент от Република България
(чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)
от
.....................................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция/инициативен комитет )

Представляван/а от ................................................................................., ЕГН........................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез …………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на изрично упълномощеното лице, когато предложението е подадено от
упълномощено лице))

Предлагам/е за регистрация ........................ (брой с цифри и думи) заместващ/и застъпник/ци на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията/инициативния комитет в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България съгласно приложен списък по образец.

Приложени документи:
1. Пълномощно
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на технически носител.
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и
партията/коалицията
/инициативния комитет или упълномощено/и лице/а)
Печат на партията/коалицията (ако има такъв)

Заместващият застъпник замества регистриран застъпник, който не се яви в
изборния ден или когато има предложение за заместване, направено от партия, коалиция или
инициативен комитет преди изборния ден или в изборния ден.
Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия,
коалиция или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните
секции в съответния изборен район.Всяка партия, коалиция или инициативен комитет може
да подаде едно или повече предложения за регистрация на заместващи застъпници до
достигане на една трета от броя на избирателните секции в съответния район.

Предложението за регистрация на заместващ(и) застъпник/ци се представя в РИК преди или в
изборния ден.

Към заявлението задължително се представя списък в 2 (два) екземпляра на хартиен
носител по следния образец:

С Т Р.

№
по
ред

64

ДЪРЖАВЕН

Собствено, бащино , фамилно
име на заместващия застъпник

ВЕСТНИК

ЕГН на
заместващия
застъпник

БРОЙ 29

Собствено, бащино, фамилно име и
ЕГН на регистрирания застъпник,
който се замества

Списъкът се представя задължително и на електронен носител.
Предложението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет .
Когато партията/коалицията се представлява съвместно от няколко лица,предложението и
списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът на партиите и коалициите могат да бъдат подписани и от лице/а,
изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване
на предложението се представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението на партията/коалицията/инициативния комитет може да бъде подадено и от
лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За заместващ застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е
поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

БРОЙ 29
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Приложение № 43
ДО
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ....../......................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за
членове на Европейския парламент от Република България в избирателните секции
извън страната
(чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 4 във връзка с чл. 117, ал. 5 от Изборния кодекс)
От
.....................................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция /инициативен комитет )

Представляван/а
от
ЕГН............................................................

.................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

чрез …………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощения представител, когато предложението е подадено от
упълномощено лице)

Предлагам/е за регистрация ........................ (брой с цифри и думи) заместващ/и застъпник/ци на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията от партии/инициативния комитет в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България съгласно приложен списък по образец.

Приложени документи:
1. Пълномощно
2. Списък – на хартия и на технически носител.
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и
партията/коалицията
от
партии/инициативния комитет или упълномощено/и
лице/а)
Печат на партията/коалицията от партии(ако има
такъв)

Заместващият застъпник замества регистриран застъпник, който не се яви в
изборния ден или когато има предложение за заместване, направено от партия, коалиция или
инициативен комитет преди изборния ден или в изборния ден.
Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия,
коалиция или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните
секции в съответния изборен район.Всяка партия, коалиция или инициативен комитет може
да подаде едно или повече предложения за регистрация на заместващи застъпници до
достигане на една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Предложението за регистрация на заместващ/и застъпник/ци се представя в ЦИК преди или в

С Т Р.
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изборния ден.

Към заявлението задължително се представя списък в 2 (два) екземпляра на хартиен
носител по следния образец:
№
по
ред

Собствено, бащино , фамилно
име на заместващия застъпник

ЕГН на
заместващия
застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН
на регистрирания застъпник, който се
замества

Списъкът се представя задължително и на технически носител
Предложението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет .
Когато партията/коалицията се представлява съвместно от няколко лица,предложението и
списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът на партиите и коалициите могат да бъдат подписани и от лице/а,
изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване
на предложението се представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението на партията/коалицията/инициативния комитет може да бъде подадено и от
лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За заместващ застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е
поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...................... г.

6.

7.

8.

9.

Дата

Час

Непосредствено към страницата на входящия регистър се прилага едно от хартиените копия на списъка на лицата, предложени за регистрация като
застъпници

10. Получени от..., дата

По приложение

№

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който
предлага за регистрация застъпници на
регистрирана кандидатска листа
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Списък на лицата, предложени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1.
2.

(по чл. 72, ал.1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс)

за членове на Европейския парламент от Република България

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ............ - .............................

Приложение № 44

БРОЙ 29
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7   

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ................... г.

Получени от..., дата

4.

5.

6.

7

8.

Към №
По приложение

Дата

Час

68
ДЪРЖАВЕН

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава второ или
следващо предложение за регистрация на нови застъпници до посочване на застъпници за всички избирателни секции в съответния
район.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното предложение на дадената партия, коалиция от
партии или инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено едно след друго последователно регистърни листове за всяко подадено
предложение от дадена партия, коалиция или инициативен комитет, както и 1 екземпляр от списъка на хартиен носител към него.

3.

Към № , дата, час на постъпване
Списък на лицата, предложени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1
2.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 29

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от .................... г.

Получени от..., дата

5.

6.

7.

8.

9.

По приложение

Към №

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Горният образец на страница трета се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава първо или
следващо предложение за регистрация на заместващи застъпници на вече регистрирани такива в даден район до достигане на една
трета от броя на избирателните секции в изборния район.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното предложение на дадената партия, коалиция или
инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено едно след друго последователно регистърни листове за всяко подадено
предложение за заместване на застъпници от дадена партия, коалиция или инициативен комитет, както и 1 екземпляр от списъка
на хартиен носител към него. Регистърните листове за предложенията за заместване следват регистърните листове на
предложенията за първоначална регистрация на застъпници.

4.

3.

Към № по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който
предлага за регистрация заместващи
застъпници на регистрирани
застъпници на кандидатска листа
Списък на лицата, предложени за
регистрация като заместващи
застъпници
Приложени документи

1.
2.

БРОЙ 29
С Т Р. 6 9   

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от .....................г.

6.

7.

8.

9.

Непосредствено към страницата на входящия регистър се прилага едно от хартиените копия на списъка на лицата, предложени за регистрация като
застъпници

Час

ВЕСТНИК

10. Получени от..., дата

По приложение

Дата

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

№

70

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който
предлага за регистрация застъпници на
регистрирана кандидатска листа
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Списък на лицата, предложени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1.
2.

(по чл. 57, ал.1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс)

за членове на Европейския парламент от Република България в секциите извън страната

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 45

С Т Р.
БРОЙ 29

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ................... г.

Получени от..., дата

4.

5.

6.

7

8.

Към №
По приложение

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава второ или
следващо предложение за регистрация на нови застъпници до посочване на застъпници за всички избирателни секции в съответния
район.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното предложение на дадената партия, коалиция или
инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено едно след друго последователно регистърни листове за всяко подадено
предложение от дадена партия, коалиция или инициативен комитет, както и 1 екземпляр от списъка на хартиен носител към него.

3.

Към № , дата, час на постъпване
Списък на лицата, предложени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1
2.

БРОЙ 29
ВЕСТНИК
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Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от .................... г.

Получени от..., дата

5.

6.

7.

8.

9.

По приложение

Към №

Дата

Час
72
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Горният образец на страница трета се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава първо или
следващо предложение за регистрация на заместващи застъпници на вече регистрирани такива в даден район до достигане на една
трета от броя на избирателните секции в изборния район.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното предложение на дадената партия, коалиция или
инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено едно след друго последователно регистърни листове за всяко подадено
предложение за заместване на застъпници от дадена партия, коалиция или инициативен комитет, както и 1 екземпляр от списъка
на хартиен носител към него. Регистърните листове за предложенията за заместване следват регистърните листове на
предложенията за първоначална регистрация на застъпници.

4.

3.

Към № по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който
предлага за регистрация заместващи
застъпници на регистрирани
застъпници на кандидатска листа
Списък на лицата, предложени за
регистрация като заместващи
застъпници
Приложени документи

1.
2.

С Т Р.
БРОЙ 29

№ по
ред

комитет

Кандидатска листа на
партия/коалиция /инициативен

……………………………………..

(собствено, бащино, фамилно име)

3. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

№ на удостоверение

ДЪРЖАВЕН

2. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

1. …………..……………………………………………………

Застъпници на кандидатската листа на съответната
партия/коалиция /инициативен комитет

(по чл. 72, ал. 1, т. 16 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

РАЙОН № ............ - .............................

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 46

БРОЙ 29
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 3   

№ по
ред

Кандидатска листа на
партия/коалиция /инициативен
комитет

……………………………………..

(собствено, бащино, фамилно име)

ДЪРЖАВЕН

3. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

2. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

№ на удостоверение

74

1. …………..……………………………………………………

Застъпници на кандидатската листа на съответната
партия/коалиция /инициативен комитет

(по чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 47

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 29

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5   

Приложение № 48
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ........../.....................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник

(по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ .............../........................г. ……......................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., е регистриран(а) за застъпник на кандидатска листа
на ..........................................................................................................................................
(партия/коалиция /инициативен комитет)

в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Председател:
Секретар:

Приложение № 49
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник

(по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ .............../........................г. ……......................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., е регистриран(а) за застъпник на кандидатска листа
на ..........................................................................................................................................
(партия/коалиция /инициативен комитет)

в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Председател:
Секретар:

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 50
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия
(по чл. 133 от Изборния кодекс)
..................................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация)

представлявана от ..............................................................................., ЕГН............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ……………………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за регистрация ...........................................................................................................................

(пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация)

за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Заявявам/е за отпечатване върху бюлетината следното наименование на партията:

…………………………………………………………………………………………………………..
(пълното и/или съкратено наименование на партията)

Регистрацията на партията е подкрепена от

……… ( …………………….……………)

(с цифри)

(с думи)

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.
Представям следните документи (чл. 133, ал. 3 от ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България
Подпис/и:

………………………………………………………….
(представляващ/и партията/упълномощено/и лице/а)
Печат на партията

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК от партията не по-късно от 45 дни преди
изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато партията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията.
Към заявлението за регистрация партията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 21.03.2014 г. – датата на
обнародване на Указ № 54/20.03.2014 г. на президента на Република България за насрочване на изборите
за членове на Европейския парламент от Република България;
2. образец от подписа на представляващия/ите партията;

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7   

3. образец от печата на партията;
4. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;

5. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 2500 избиратели български граждани или
граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, за които се посочват имената, ЛН, № на удостоверение
за пребиваване. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител;

6. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за
внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните
партии - от датата на съдебната им регистрация;
7. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
8. имената на длъжностните лица, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
9. изрично пълномощно от представляващото/ите партията лице/а, в случаите когато
документите се подават от упълномощено/и лице/а.

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 51
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция
за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс)

Подписаните,
подкрепяме
регистрацията
на
партия/коалиция
.......................................................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията по съдебна регистрация или на коалицията според
решението за създаването й)

за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
Всеки избирател може да участва само в един списък.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(Горните текстове се изписват в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете
се номерират последователно.)

№

Име

ЕГН/ ЛН

№ удостоверение за
пребиваване и дата на
регистрация

Подпис

В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не помалко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията. За избиратели – граждани на други държавичленки на Европейския съюз, подкрепили регистрацията се вписва личен номер (ЛН), номера на
удостоверение за пребиваване и дата на регистрация.
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Приложение № 52

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция
(по чл. 140, ал. 1, т. 2, във вр. с § 1, т. 9 от ДР от Изборния кодекс)
..............................................................................................................................................................,

(пълното или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

представлявана от

......................................................................................................................, ЕГН.......................................
(собствено, бащино и фамилно име)

....................................................................................................................., ЕГН.......................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за регистрация
.....................................................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
Пълното и/или съкратеното наименование на коалицията за отпечатване върху
бюлетината е .............................................................................................................................
(пълното и/или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

Регистрацията се подкрепя от …………
(с цифри)

…………………. избиратели, съгласно
(с думи)

приложения списък на хартия и в структуриран електронен вид.
Прилагам/е следните документи (чл. 140, ал. 3 от ИК):
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България.
Подпис ……………………………………………..
(представляващ/и коалицията/
упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)
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Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 45 дни преди изборния ден.
Към заявлението за регистрация коалицията представя:
1. за всяка от участващите в коалицията партии:
а) удостоверение за актуално правно състояние;
б) образец от подписа на представляващия партията;
в) образец от печата на партията;
г) удостоверение на Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП за внесени финансови отчети за
всяка от последните 3 години, а на новорегистрираните партии от датата на съдебната им регистрация;
2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и
подпечатано с печата на всяка една от партиите;
3. образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и коалицията;
4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;
5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;
6. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 2500 избиратели български граждани
или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, за които се посочват имената, ЛН, № на
удостоверение за пребиваване. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически
носител;
7. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания на името на
една от партиите, определени да отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;
9. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
Заявлението се подписва от лицето/ата, представляващо/и коалицията според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те коалицията.
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Приложение № 53

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от инициативен комитет
(по чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153, ал. 1 от Изборния кодекс)
1. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване..........................................................................................
2. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване.........................................................................................
3. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване.........................................................................................
...................................................................................................................…………………………
7. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване.........................................................................................
................................................................................................................................................
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат
за член на Европейския парламент от Република България в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България, както следва:
......................................................................................................., ЕГН/ЛН .................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване ........................................................................................
Представяме следните документи (чл. 153, ал. 4 от ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
.....................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани от ЦИК във връзка с
регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите.
Подписи:
1. ........................................................
2. .........................................................
3. ........................................................
............................................................
7. .........................................................
За издигане на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България се
създава инициативен комитет от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за
граждани на други държави-членки на Европейския съюз) на територията на страната.
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
Лицето, представляващо инициативния комитет подава в ЦИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет.
Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го
представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на
изискванията по чл. 350 от ИК;

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да
обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат
лица за други цели, освен предвидените в ИК;
5. банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит;
6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния
комитет,, която ще обслужва само предизборната кампания;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверение № ........ от .................. г.

Получено от партия, дата

3.

5.

6.

7.

8.

9.

№

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графата „Забележки”(чл. 134, ал. 2
от ИК).

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 54
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Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ..............
Удостоверение № ........ от .................. г.

Получено от коалиция, дата

Заявление за промени в състава на коалицията – дата, час на №
постъпване
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Промени в състава на коалицията – решение на ЦИК № .........
Удостоверение № ........ от ................. г.
Получено от коалиция, дата

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Час

Час

ДЪРЖАВЕН

12.

Дата

дата

84
ВЕСТНИК

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок за
регистрация . Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графата Забележки” (чл. 141, ал. 2 от
ИК).

Приложени документи

5.

4.

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Партии, участващи в състава на коалицията

3.

№

№ по ред, дата, час на постъпване
Коалиция

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от Изборния кодекс)

Приложение № 55
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

С Т Р.
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Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № …..
Удостоверение № ........ от ................ г.

Получено от инициативен комитет,
дата

3.

5.

6.

7.

8.

9.

№

Дата

час

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но
не по-късно от крайния срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия
се отразяват в графата „Забележки” (чл. 154, ал. 1 от ИК).

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Инициативен комитет

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „б“ от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане на независим кандидат
за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 56
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Приложение № 57
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия

(по чл. 57, ал. 1, т. 10 , буква „а“ от Изборния кодекс)

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

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ......…...... от
……………….. г. партия ……………..……………….......…..…………………………………
(наименование на партията според регистрацията й в ЦИК)

е регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република
България.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 58

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация на коалиция

(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс)

№..................../........................ г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........ от
…...……………. г. коалиция ………………………........…………………………................…,
(наименование на коалицията)

в която участват следните партии:
1. …………………………….……………………………………….......…………...…….
2. …………………………….……………………………………….......…………...…….
……………………….…………………………………………………….......…………….
(наименование на партиите, включени в състава на коалицията)

е регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република
България.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 59
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет

(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс)

№............/.................................. г.
Централната
избирателна
комисия
удостоверява,
че
с
№ .............../......................... г. е регистриран инициативен комитет в състав:

Решение

1. ……………………………………..........……………, ЕГН/ЛН............……………….......,
(собствено, бащино и фамилно име)

2. ………… ……………………………......……………, ЕГН/ЛН...........……………….......,
(собствено, бащино и фамилно име)

………………………………………………………………………………………………….
7 .……………………………………… ......……………, ЕГН/ЛН...........………………......,
(собствено, бащино и фамилно име)

за издигане на .............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

за независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в
изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 60
ДО
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Район № ...... - …………………........................
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 153, ал. 4, т. 3 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН ............................., № на л. к. или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на
ЗБЛД № ............................ или удостоверение за пребиваване № ............................., изд. на
………........................ от ......................, постоянен адрес/адрес на пребиваване
..........................................................................................................................................................,
член на инициативен комитет за издигане на ............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
за кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. навършил съм 18 години;
2. не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от
свобода;
3. постоянният и настоящият ми адрес са на територията на Европейския съюз и в
последните три месеца преди датата на изборите съм живял в Република България или
друга държава – членка на Европейския съюз;
4. не съм лишен от правото да избирам в държавата членка, на която съм
гражданин.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
....................................... г.

Подпис:

Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете
на инициативния комитет се представят със заявлението за регистрация в ЦИК.
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Приложение № 61
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 153, ал. 4, т. 4 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН ............................., лична карта или зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на
ЗБЛД № ............................ или удостоверение за пребиваване № ........................................,
изд. на........................ от ......................, постоянен адрес/адрес на пребиваване
..........................................................................................................................................................
член на инициативен комитет за издигане на ………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име)
за кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България.
Декларирам, че няма да обработвам и да предоставям личните данни на
включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен
предвидените в Изборния кодекс.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
.................................... г.

Подпис:

Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете
на инициативния комитет се представят със заявлението за регистрация в ЦИК.
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Приложение № 62
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от коалиция за промени в състава на коалиция
(по чл. 144, ал. 1 от Изборния кодекс)

........................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията според регистрацията й в ЦИК)

представлявана от ..............................................................................., ЕГН.................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез …………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за вписване в регистъра на коалициите, регистрирани за участие в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България, следните промени в състава на
коалиция ..........................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията според регистрацията й в ЦИК)

настъпили след регистрацията й в Централната избирателна комисия.
………………………………………………………………….………………………………………........
……………………………………………………………………….………………………………………
Представям/е следните документи:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Подпис/и: …………………………..…………….……….
(представляващ/коалицията/упълномощено/и лице/а)

Печат на коалицията (ако има такъв)
Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й в ЦИК, се извършват
след подаване на заявление не по-късно от 35 дни преди изборния ден. Със заявлението се
представя и решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на
коалицията.
В случай че в коалицията се включват нови партии, те представят не по-късно от 35 дни
преди изборния ден документите по чл. 140, ал. 3, т. 1 от ИК.
В случай че една или повече партии напуснат коалицията, нейната регистрация се
запазва, ако в състава й са останали най-малко две партии. Промените, настъпили в състава на
коалиция, се отбелязват в регистъра на ЦИК след подаване на заявление от лицето,
представляващо партията, или от представляващите коалицията лица, но не по-късно от 32 дни
преди изборния ден. В същия срок ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите,
напуснали състава й.
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Приложение № 63

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за промени в състава на коалиция

(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс)

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

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …………….. от
...………………………. г. са вписани промени в състава на коалиция
………………………………………………..........….................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията според регистрацията й в ЦИК)

регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република
България с решение №……. от …...…………. г., както следва:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Председател:
Секретар:
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Приложение № 64
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент
от Република България
(по чл. 365, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 от Изборния кодекс)

от
партия/коалиция
......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
(точно наименование на партията или коалицията според регистрацията в ЦИК)

представлявана
от.......................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ………………………………………………………………………………………………..

(трите имена на изрично упълномощеното лице, когато предложението се подписва от пълномощник)

Предлагам/е Централната избирателна комисия да регистрира за участие в
изборите за членове на Европейския парламент от Република България издигнатите от
............................................................................................................ кандидати:
(партия/коалиция)
1. .......................................................................................ЕГН/ЛН.............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване .................................................................................
2. ...........................................................................................ЕГН/ЛН.............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване .................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 365, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 7 от ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Подпис: …………………………………………………..
…………………………………………………………….
(имената на представляващия/те партията/коалицията или
изрично упълномощеното/ите лице/а)

Печат на партията или коалицията (ако има такъв)
.........................…….г.
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Предложението се представя в ЦИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
Към предложението партията или коалицията прилага:
1. заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от
предложилите ги партии или коалиции;
2. декларация от кандидатите, че отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 или
ал. 2 от ИК, в която посочват своя постоянен адрес/адрес на пребиваване и ЕГН/ЛН;
3. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 364,
ал. 1 или ал. 3 от ИК (че са предложени за регистриране само в една държава – членка на
Европейския съюз и само от една партия или коалиция;
4. Декларация по чл. 365, ал. 1, т. 6 от ИК от гражданин на друга държава –
членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, с която декларира:
а) гражданство, дата и място на раждане;
б) адрес на пребиваване в Република България;
в) че не е поставен под запрещение;
г) че не се кандидатира в същите избори за членове на Европейския парламент в
друга държава – членка на Европейския съюз;
д) населеното място или района в другата държава-членка, на която е
гражданин, в чийто избирателен списък за последен път е било вписано името му;
е) адрес в държавата-членка, на която е гражданин, на който за последен път е
регистриран;
ж) данните от личната карта или паспорта и личен №, в това число начина на
изписване на имената му в документа му за самоличност, издаден от държавата-членка,
на която е гражданин;
з) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата-членка, на която е
гражданин, с акт, подлежал на съдебен контрол;
5. пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват
партията или коалицията пред ЦИК, в случаите, когато предложението и документите
се подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.
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Приложение № 65
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат
за член на Европейския парламент от Република България
(по чл. 365, ал. 1 , т. 2 от Изборния кодекс)

Подписаният/та ........................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
представляващ/а инициативния комитет, регистриран с решение на ЦИК № ………… от
……………………:
предлагам Централната избирателна комисия да регистрира за участие в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България като независим кандидат:
........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име),
ЕГН/ЛН ...........................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване .......................................................................................
Издигането на кандидата е подкрепено от ..................

(с цифри)

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

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.
Прилагам следните документи (по чл. 365, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 7 от ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................... г.
Подпис на представляващото
инициативния комитет лице:

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

Предложението се представя в ЦИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Към
предложението от името на инициативния комитет се прилагат:
1. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал.1, т. 2 от Изборния кодекс;
2. списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат,
съдържащ не по-малко от 2500 саморъчни подписа, имената и ЕГН за българските
граждани, а за гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, имащи статут
на постоянно или продължително пребиваващи – имената, ЛН, № на лична карта или
паспорт, № на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него.
Подписите се полагат пред член на инициативния комитет. Всеки избирател може да
участва само в една подписка. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на
технически носител;
3. заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го
инициативен комитет;
4. декларация от кандидата, че отговаря на условията на чл.351, ал.1 или 2 от ИК, в
която посочва своя постоянен адрес/адрес на пребиваване и ЕГН/ЛН;
5. декларация от кандидата, че отговаря на условията на чл.364, ал.1 или 3 от ИК.
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Приложение № 66
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 365, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ....................................................................................................,
Роден/а в гр./с. ......................................................., ЕГН/ЛН .............................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване ..............................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ................................. или удостоверение за пребиваване № ...........................,
издаден/а на ......................... от .............................., кандидат за член на Европейския
парламент
от
Република
България,
издигнат
от
...............................................................................................................................................
(партия/коалиция/инициативен комитет)

ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 351, ал. 1/ал. 2 от ИК.
(вярното се подчертава)

Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република
България.
........................................... г.
Подпис:
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Приложение № 67
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 365, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ........................................................................................................,
роден/а в гр./с. …..................................................., ЕГН/ЛН...................................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване ..................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/удостоверение за
постоянно пребиваване № ...................., издаден/а на ....................... от ..............................,
кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборен район №
............ - ………................., издигнат от …………………………………………………….
(политическа партия/коалиция)

ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 364, ал. 1 и 3 от ИК.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България.
............................................. г.
Подпис:
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Приложение № 68
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 365, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата …...................................................................................................,
ЛН ......................................................, л.к./паспорт № .........................................................,
удостоверение за пребиваване № ……………….……, дата на регистрация в Република
България ……………………….., посочена в него,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм гражданин на Република България.
2. Гражданин съм на …………………………………………………………………
(наименование на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин)

3. Роден съм на ……………………. г. в …………………………………………...
(населено място и държава)

4. Адресът ми на пребиваване в Република България е: …………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Не съм поставен под запрещение.
6. Не съм се кандидатирал в изборите за членове на Европейския парламент,
насрочени за 22 – 25 май 2014 г., в друга държава – членка на Европейския съюз.
7. За последен път името ми е било вписано в избирателен списък в
………………………………………………………………………………………………….
(наименование на населеното място, района в държавата-членка, на която е гражданин)

8. Последният адрес, на който съм регистриран в държавата – членка на
Европейския Съюз, по произход е:
…………………………………………………………………………………..
(изписва се пълният адрес съгласно адресната регистрация)

9. Пълни данни от личната карта/паспорта, издаден от държавата – членка на
Европейския съюз по произход № …………………….., дата на издаване
………………………….
10. Не съм лишен от право да бъда избиран в държавата-членка, на която съм
гражданин, със съдебен акт или друг акт, подлежал на съдебен контрол.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл.
313 от НК.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България.
..........................................г.

Подпис:
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Приложение № 69
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 365, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ..............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН/ЛН ........................., постоянен адрес/адрес на пребиваване .....................................,
Заявявам, че съм съгласен/а да бъда регистриран/а като кандидат за член на
Европейския парламент от Република България от името на
......................................................................................................................................................
(партията/коалиция/инициативен комитет, регистриран/а с Решение № …… от ………… г. на ЦИК)

за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
...................................... г.
Подпис:
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Приложение № 70
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за член на
Европейския парламент от Република България
(по чл. 367 от Изборния кодекс)

Подписаните, подкрепяме
.............................................................................….............………………………......………...........,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат/а от инициативен комитет, регистриран с Решение на ЦИК № …………… от
…………………………г. за издигане кандидатурата на независим кандидат за член на
Европейския парламент от Република България
за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Всеки избирател може да участва само в една подписка.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
регистрацията на независимия кандидат за член на Европейския парламент от Република
България за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република
България.

(Горният текст се изписва в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се
номерират последователно.)

№

Име

ЕГН/ЛН

Постоянен
адрес/адрес на
пребиваване

№ л.к./
паспорт

Подпис на члена
№ на
на инициативен
удостоверение
комитет, пред
за пребиваване
Подпис
когото е положен
и дата на
подписът на
регистрация
избирателя

В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
Списъкът трябва да съдържа имената, саморъчните подписи, ЕГН/ЛН и другите данни на не по-малко
от 2500 избиратели с постоянен адрес/адрес на пребиваване на територията на Република България и са
живели най-малко през последните 3 месеца в Република България или друга държава – членка на ЕС,
подкрепящи издигането на независимия кандидат. Подписите се поставят пред член на инициативния
комитет.

2

1

3
....................
...................
....................
...................

4

ЕГН/ЛН

5

Постоянен
адрес/адрес на
пребиваване
6

Забележки

7

№ на
решението
за
регистрация

Пореден № на
вписване на
кандидатската
листа в
бюлетината за
гласуване
8

Приложение № 71

ДЪРЖАВЕН

Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната
избирателна комисия. Имената се изписват, както са изписани в декларациите по чл. 365, ал. 1, т. 4 и 5 от ИК. Когато от ЦИК са
дадени указания за отстраняване на констатирани пропуски в документацията, това се отразява в графата „Забележки”.
Поредността на вписване на съответната листа в бюлетината за гласуване се определя чрез общ жребий от Централната
избирателна комисия след приключването на регистрацията на кандидатските листи. Номерата на независимите кандидати следват
номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от ЦИК.

Партия, коалиция или
инициативен комитет

Пореден №,
дата и час на
постъпване

Собствено, бащино и
фамилно име на
кандидатите за членове
на Европейския
парламент от Република
България

(по чл. 57 , ал. 1, т. 13, буква „в“ от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БРОЙ 29
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Приложение № 72
Избирателна секция №

РАЙОН № ......- .......................
ОБЩИНА .....................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО .................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите
за членове на Европейския парламент от Република България
(чл. 236, ал. 2, изр. 2 от ИК )

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент
от Република България.
!

Собствено,
бащино и фамилно
име

ЕГН/ЛН

Постоянен
адрес/Адрес
на
пребиваване

Документ
за самоличност

Подпис
на
придружителя

Председател:
Секретар:
В този списък се вписват данните на придружителя, след като в графа „Забележки” на
избирателния списък срещу името на избирателя се впишат имената и единният граждански номер на
придружителя. ВАЖНО! Придружителите не се подписват в избирателния списък, а само в
списъка за допълнително вписване на придружители.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник
или наблюдател не може да бъде придружител.
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Приложение № 73
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
(чл. 235, ал. 4 от ИК)

от ............................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН ............................, постоянен адрес/адрес на пребиваване (ако е включен в
избирателния списък част ІІ) или ......................................................................................,
л.к./зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД №......................................, изд. на
................................ от ............................./удостоверение за пребиваване № ………………...
Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
.......................................... г.

Декларатор:

Декларацията се подава от избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването,
когато гласува в секция, различна от секцията, в чийто избирателен списък е вписан.
Избирателят се вписва в допълнителната страница на избирателния списък (под
чертата) – Приложение № 1.
Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.
В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.
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Приложение № 74
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избиратели ученици и студенти – редовно обучение
(чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК )

от .............................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН .........................., постоянен адрес/адрес на пребиваване .........................................,
лична карта/удостоверение за пребиваване, изд. на ................................ от ...........................,
като ученик/студент редовно обучение в
……………………………………………………………………………………......
(учебно заведение – населено място)

Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
................................ г.

Декларатор:

Декларацията се подава от избирател ученик или студент - редовно обучение, когато гласува в
избрана от него секция в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното
място по постоянния му адрес, след представяне на лична карта и ученическа или студентска книжка,
надлежно заверена за съответната учебна година/семестър от учебно заведение със седалище в
населеното място на избирателната секция.
Избирателят се вписва в допълнителната страница на избирателен списък (под чертата) Приложение № 1.
Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.
В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5   

Приложение № 75
ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, заети в произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България като членове на СИК или охрана на избирателни секции
(чл. 233 от ИК)

от ...........................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН............................, постоянен адрес ...........................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД № ……………...................,
издаден на ……………………….. от ………………………………
член на секционна избирателна комисия/охрана на избирателна секция №..........................., в
община ......................................., населено място …………….……............., административен
район ………………………………, изборен район № ….. – ............................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
.................................. г.

Декларатор:

Декларацията се подава от лицата, заети в произвеждане на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България като членове на СИК или охрана на секции, когато гласуват в
съответната секция, която е различна от секцията, в чийто избирателен списък са вписани.
Лицата, които подават декларацията по чл. 233от ИК, се вписват в допълнителната страница на
избирателния списък (под чертата), при условие, че отговарят на изискванията на чл. 350 от ИК.
Декларацията се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България и е неразделна част от него.
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Приложение № 76

ДЕКЛАРАЦИЯ
от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната
в изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(по чл. 361 ал. 2 от ИК)
от .......................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ............................, постоянен адрес .......................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № …………………., изд.
на …………………………… от .....................................................,
1. През последните три месеца съм живял постоянно в …………………………….
(държава – членка на Европейския съюз)

2. Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за членове на Европейския парламент
от Република България и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
.................................. г.

Декларатор:

Декларацията се подава от избирател, живеещ извън Република България, който
се намира в страната в изборния ден, бил е заличен от избирателния списък за гласуване
в секцията си по постоянен адрес и който гласува в изборния ден в секцията по
постоянния си адрес.
Избирателят се вписва в допълнителната страница на основния избирателен
списък (под чертата) – Приложение № 1.
Декларацията се прилага към основния избирателен списък и е неразделна част от
него.
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Приложение № 77
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 215, ал. 4 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............, населено място .........................................., кметство
............................., община ............................., адм. район …………………… район…..…………………., получи от кмета на общината избирателния списък за произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България:

1.

Част І
Начален брой избиратели
...........................................................................................

2.

Брой заличени избиратели
..........................................................................................

3.

Брой дописани избиратели
..........................................................................................

4.

Общ брой избиратели (т. 1- т. 2 + т. 3)
..........................................................................................

1.

Част ІІ
Начален брой избиратели
..........................................................................................

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

2.

Брой заличени избиратели
..........................................................................................

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

3.

Брой дописани избиратели
..........................................................................................

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

4.

Общ брой избиратели (т.1- т.2 + т.3)
....................................................................(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

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

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

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

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

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

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

Кмет на община/район/кметство/кметски наместник или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).
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Приложение № 78
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ..................................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в
избирателна секция № .........., населено място ................................................., кметство
................................, община ......................................, адм. район ……………….., район……………………… получи от общинската администрация и от РИК следните изборни книжа и
материали за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България.
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
.......................................................................................

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

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния № на
кочана:
.......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

Кутия – непрозрачна, за разписките от машинното гласуване (ако се
произвежда такова), в случай че не се произвежда машинно
гласуване, се записва „0“:
.......................................................................................
(брой с думи)

Кочан/кочани с бюлетини за гласуване, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
.......................................................................................
(брой с думи)

4.

Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

5.

Списък за допълнително вписване на придружителите:
...................................................................................

6.

Списък на заличените лица
………………………………………………………….

7.

1. Фабричен № …
Два формуляра от протокола на СИК, всеки запечатан в отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер
2. Фабричен № …

8.

Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите
…………………………………………………………

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

9.

Формуляри на чернови на протокола на СИК
…………………………………………………………
(брой с думи)

................
(с цифри)

………

(с цифри)

……………..
(с цифри)
……………..
(с цифри)
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Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол
на СИК за установяване на резултатите от гласуването
10.
…………………………………………………………
(брой с думи)

11.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

Образци на декларации за гласуване на избиратели с увредено
12. зрение или със затруднения в придвижването (чл. 235, ал. 4)
.......................................................................................
(брой с думи)

13.
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…………..
(с цифри)

1 брой

.................
(с цифри)

Образци за декларации за гласуване на ученици и студенти (чл. 241,
ал. 1, т. 3)
.......................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

Образци за декларации за гласуване на заети като членове на СИК и
14. охрана на избирателните секции (чл. 233):
.......................................................................................

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

Образци за декларации на заличени лица, представили
15. удостоверение по чл. 40, ал. 1 (чл. 40, ал. 3):
.......................................................................................

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

Отличителни знаци на членовете на СИК:
16. .......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

17. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват
протокола в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в
секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва
от председателя и секретаря на СИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и
останалите книжа и материали.)

18. Копирни апарати – 1 брой.
19. Устройства за машинно гласуване (ако се провежда такова гласуване)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
20. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация/кметски наместник:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в градовете с
районно деление).
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Приложение № 79
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна
секционна избирателна комисия
(по чл. 215, ал. 1, т. 11 и чл. 230, ал. 4 от Изборния кодекс)

Днес …………………… г., в ……….. часа, …………………………………………..
председател на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна
комисия в избирателна секция № ………………., община …………………………/адм.
район
…………………………………………….,
район
……-……………….
и
…………………………………………… член на СИК, определен с решение на СИК, при
откриване на изборния ден, маркират по уникален начин печата на СИК, с който се
подпечатват бюлетините за гласуване и изборните книжа в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България. Печатът има следния отпечатък:

Подписи на членовете на СИК/Подвижна СИК:
Председател:
Зам.-председател:
Членове:

…………………..
…………………..
1. ……………….
2. ……………….
3. ……………….

Секретар

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Протоколът се съставя от всички секционни избирателни комисии.
Протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия/подвижната
секционна избирателна комисия.
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Приложение № 80
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
капитана на плавателен съд, плаващ под българско знаме

(по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ............................... г., в .............. часа ...............................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

като капитан на плавателен съд ........................................................................................................,
(име на плавателния съд)

плаващ под българско знаме получи от определен/и с решение на РИК неин член/ове следните
изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България:
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване::
........................................................................................................

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

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния
номер на кочана:
..........................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

Списък за допълнително вписване на придружителите:

……………………………………………………………………………………
(брой с думи)

Кочан/кочани с бюлетини за гласуване, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
...........................................................................................................
(брой с думи)

4.

5.

Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Кочан № ………….. – от № ………………до № ………………
Списък на заличените лица
……………………………………………………………………….
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)

................
(с цифри)

………..
(с цифри)

1. Фабричен № …

6.

Два формуляра от протокола на СИК, всеки запечатан в отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер

7.

Бланки - чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите:
……………………………………………………………………….

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

Формуляри на чернови на протокол на СИК:
..............................................................................................................

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

(брой с думи)

8.

(брой с думи)

2. Фабричен № …

(с цифри)

(с цифри)

С Т Р.

9.
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Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването
..............................................................................................................
(брой с думи)

10.

Протокол за маркиране на печата на СИК

11.

Отличителни знаци на членовете на СИК:
..............................................................................................................
(брой с думи)
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.................
(с цифри)
1 брой

.................
(с цифри)

12. Печат на секционната избирателна комисия - 1 брой.

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват
протокола в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в
секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва
от председателя и секретаря на СИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и
останалите книжа и материали.)

13. Копирни апарати – 1 брой
14. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Определен/и с решение на РИК неин член/ове:
Капитан на плавателен съд …………………………………………………,
плаващ под българско знаме:

(име на плавателния съд)

Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за районната
избирателна комисия и за капитана на плавателния съд.
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Приложение № 81
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
секционна избирателна комисия на плавателен съд, плаващ под българско знаме
(по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ............................ г., в .............. часа секционната избирателна комисия на плавателен
съд, плаващ под българско знаме .....…………….…………………………………………………….,
(име на плавателния съд)

получи от ..................................................................................................................................................
(собствено,

бащино, фамилно име)

като капитан на плавателен съд .............................................................................................................,
(име

на плавателния съд)

плаващ под българско знаме следните книжа и материали за произвеждане на избори за членове
на Европейския парламент от Република България.
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
........................................................................................................

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

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния
номер на кочана:
.........................................................................................................

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

Кутия – непрозрачна, за разписките от машинното гласуване (ако се
произвежда такова):
............................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

(брой с думи)

Кочан/кочани с бюлетини за гласуване, запечатани по начин,
определен от ЦИК
………………………………………………………………………………………..
(брой с думи)

4.

5.

6.
7.

8.

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)
………..
(с цифри)

Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Списък за допълнително вписване на придружителите:

…………………………………………………………………………………….
(брой с думи)

………..
(с цифри)

Списък на заличените лица:
…………………………………………………………………........

………..
(с цифри)

(брой с думи)

Два формуляра на протокола на СИК, всеки запечатан в отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер
Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите:
……………………………………………………………………….
(брой с думи)

1.Фабричен №……
2.Фабричен № ……

…………
(с цифри)

С Т Р.
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Формуляри на чернови на СИК:
.............................................................................................................

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

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
10. протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването
.............................................................................................................

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

9.

(брой с думи)

(брой с думи)

11. Протокол за маркиране на печата на СИК
Отличителни знаци на членовете на СИК
12. ………………………………………………………………………….
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)
1 брой

………………
(с цифри)

13. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват протокола в
момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в секцията. След
приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и
секретаря на СИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и останалите книжа и материали.)

14. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Председател на СИК:
Капитан на плавателен съд
плаващ под българско знаме: …………………………
(име на капитана)

Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия и за капитана на плавателния съд.
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Приложение № 82
Избирателна секция №
3 2
0 0
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
секционна избирателна комисия за гласуване извън страната
(по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ..................................... г., в .............. часа
секционната избирателна комисия извън
страната
в избирателна секция № ............
държава ..................................... място
........................................, получи от ръководителя на българското дипломатическо/консулско
представителство или от оправомощен от него представител …………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име)

следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България:
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
...........................................................................................................

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

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния номер
на кочана:
............................................................................................................

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

Кутия – непрозрачна, за разписките от машинното гласуване (ако се
произвежда такова):
............................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

(брой с думи)

Кочан/кочани с бюлетини за гласуване, запечатани по начин,
определен от ЦИК
………………………………………………………………………………………..
(брой с думи)

4.

5.

6.

Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..

Списък за допълнително вписване на придружителите:
…………………………………………………………………………
(брой с думи)

Два формуляра на протокола на СИК, всеки запечатан в отделен плик
по начин, позволяващ да се види само фабричният номер

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)

1.Фабричен №……..
2.Фабричен № ……

Бланки чернови за отразяване резултатите от преброяването на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите:
.................................................................................................................

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

8.

Формуляри на чернови на протокола на СИК:
.................................................................................................................

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

9.

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването:
.................................................................................................................

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

7.

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

С Т Р.
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10.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

11.

Образци на декларациите по чл. 33, ал. 2 от ИК:
...............................................................................................................

12.

(брой с думи)

Отличителни знаци на членовете на СИК

………………………………………………………………………..
(брой с думи)
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1 брой

.................
(с цифри)

…………
(с цифри)

13. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват
протокола в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в
секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва
от председателя и секретаря на СИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и
останалите книжа и материали.)

14. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител:
Председател на СИК:
Секретар на СИК:

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или консулско
представителство.
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Приложение № 83
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на
подвижна секционна избирателна комисия
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ........................................ г., в .............. часа, подвижната секционна избирателна комисия в
избирателна секция № .........., населено място ........................................, кметство ................................,
община ………………., адм. район ………………., район № .........-............................., получи от
общинската администрация и от РИК следните книжа и материали за произвеждане на избори за
членове на Европейския парламент от Република България на ……………………………
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
..................................................................................................................

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

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния номер
на кочана:
....................................................................................................................

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

Кутия – непрозрачна, за разписките от машинното гласуване (ако се
произвежда такова):
.....................................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

(брой с думи)

Кочан/кочани с бюлетини за гласуване, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
…………………………………………………………………………………………….
(брой с думи)

4.

5.

6

Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..

Формуляр за избирателен списък:
......................................................................................................................
(брой с думи)

Списък за допълнително вписване на придружителите:

……………………………………………………………………………………………...
(брой с думи)

7.

Два формуляра на протокола на СИК, всеки запечатан в отделен плик
по начин, позволяващ да се види само фабричният номер

8.

Бланки - чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите
........................................................................................................................
(брой с думи)

9.

Формуляри на чернови на протокола на СИК:
........................................................................................................................
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

…………
(с цифри)

………….
(с цифри)

………….
(с цифри)

1.Фабричен №…….
2.Фабричен № ……

…………
(с цифри)
………….
(с цифри)

С Т Р.

10.
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Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването
..........................................................................................................................
(брой с думи)

11.

Протокол за маркиране на печата на СИК:`

12.

Отличителни знаци на членовете на СИК:
........................................................................................................................
(брой с думи)
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………..
(с цифри)
1 брой

…………
(с цифри)

13. Печат на подвижната секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на ПСИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват
протокола в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в
секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва
от председателя и секретаря на ПСИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и
останалите книжа и материали.)

14. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на ПСИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната
секционна избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в
градовете с районно деление).
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Приложение № 84

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа
защита. Образецът се одобрява от ЦИК.

ЛИСТ 1

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

район

община

адм. район

секция

за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
населено място ………………….………… кметство ….….………..……….
община ………………… административен район ……….………….………
район ……………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 273, 275 и 281 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от
Република България в секцията.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа на
същия ден, когато председателят на секционната избирателна комисия обяви гласуването за
приключило и се пристъпи към установяване на резултатите.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и
инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване,
както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции и независими кандидати за членове на Европейския
парламент от Република България
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 4 протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК –
Приложение № …. от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
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ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при
предаването му/им на СИК
(сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
а) Избирателен списък – част І
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)

Впишете числото/ата по т. 4 от протокола/ите за приемане на избирателния/те списък/ци – част І и
част ІІ – Приложение № …. от изборните книжа

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и
(под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в
допълнителната/ите страница/и (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

Пребройте и впишете само броя на избирателите, вписани под чертата на избирателния/те списък/ци в
изборния ден

КОНТРОЛА – числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6 и да е по-малко или равно на сумата
от числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № … от
изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка
с чл. 34 от ИК) - Приложение № … от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
в) бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (когато номерът на
бюлетината не съответства на номер в кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
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(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК
(показан публично вот след гласуване)
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
След като впишете броят на бюлетините по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, опаковайте ги в
отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и отваряне на избирателната урна
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8

7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове
(бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които

не са по установен образец, в които има вписани специални символи, като букви, цифри или
други знаци, бюлетината не съдържа два печата на съответната СИК; в бюлетината вотът на
избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният в
бюлетината вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; в бюлетината се отбелязани предпочитания (преференции) със знак,
различен от „Х“ или „V“ или с химикал, който не пише със син цвят; вотът на избирателя не е
отбелязан с химикал, пишещ със син цвят

…………………………………………………………………
(с думи)
8. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на

…………………………
(с цифри)

…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната
СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със
син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване)

КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия/коалиция
и/или имената на независим/и
кандидат/и
1.

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

2.

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

...

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

Действителни
гласове
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)

..........

Недействителни
гласове
…….……

(с цифри) (с думи)
..........

…….……

(с цифри) (с думи)
..........

…….……

(с цифри) (с думи)

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

Недействителни гласове
за всички листи или за
повече от една листа

(празна бюлетина, бюлетина, в
която са зачертани всички листи
или е гласувано за повече от една
листа)
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…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛА – 1. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове.
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове.

Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

В. Протокол по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове
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.
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 изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
ЛИСТ 2
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 от ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА
КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:
Наименование на
Имена на кандидатите в
партията или
кандидатската листа
коалицията
1. ............................... 1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................

Брой получени предпочитания
(преференции)
с думи
с цифри
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................

2. ............................... 1....................................................

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

.................
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4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................

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

3. ...............................
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……................

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
4. ……………………………………….……....
5. …………………………….……………........
6.

…………………………….…………….........................
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, което се прилага 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. Член на СИК,
който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола от член на
комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1 и 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
5. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяко страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 85

ЛИСТ 1

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа
защита. Образецът се одобрява от ЦИК.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
3 2
0 0
за избиране на членове на Европейския парламент
от Република България
държава ….….………..………., място ………………….…………

Днес, …………………………… г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 273, 275 и 281 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от
Република България в секцията.
Изборът започна в ……… часа местно време на ............................. г. и завърши в
……… часа местно време на същия ден, когато председателят на секционната избирателна
комисия обяви гласуването за приключило и се пристъпи към установяване на резултатите.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха представители на партии, коалиции, наблюдатели и представители на
средствата за масово осведомяване, както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на политическите партии, коалициите, регистрирали
кандидатски листи и на листите с независими кандидати
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 4 от
ИК, вписани в т. 4 протокола по чл. 215, ал. 4 овъв връзка с
чл. 217 от ИК – Приложение № …. от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при
предаването му на СИК
…………………………………….............................................
…………………
(с думи)
(с цифри)
Впишете числото от протокола за приемане на избирателния списък – Приложение № … от изборните
книжа
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2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден в допълнителната
страница (под чертата) в избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)

……………………
(с цифри)

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателния списък, включително и подписите в допълнителната
страница (под чертата)
…………………………………….............................................
(с думи)

……………………
(с цифри)

Пребройте и впишете само избирателите, вписани под чертата на избирателния списък в изборния ден

КОНТРОЛА – числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6 и да е по-малко или равно на сумата
от числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 32, ал. 2 от ИК (Приложение № … от изборните
книжа)
…………………………………………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА – числото по т. 2 трябва да е равно на числото по т. 4

5. Бюлетини извън избирателната кутия:
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 3 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 287 от ИК (при които е
иползвана възпроизвеждаща техника)
…………………………………………………………………
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан
публично вот след гласуване)
…………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………
(с цифри)

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

След като впишете броят на бюлетините по т. 7, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, опаковайте ги в
отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и отваряне на избирателната урна
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8
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7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове
(бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които

не са по установен образец, в които има вписани специални символи, като букви, цифри или
други знаци, бюлетината не съдържа два печата на съответната СИК; в бюлетината вотът на
избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният в
бюлетината вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „ХИ или
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; в бюлетината се отбелязани предпочитания (преференции) със знак,
различен от „Х“ или „V“ или с химикал, който не пише със син цвят; вотът на избирателя не е
отбелязан с химикал, пишещ със син цвят

…………………………………………………………………
(с думи)
8. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на

…………………………
(с цифри)

…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната
СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят,
само в едно от квадратчетата за гласуване)

КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия/коалиция
и/или имената на независим/и
кандидат/и
1.

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

2.

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

...

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

Действителни
гласове
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)

..........

Недействителни
гласове
…….……

(с цифри) (с думи)
..........

…….……

(с цифри) (с думи)
..........

…….……

(с цифри) (с думи)

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

Недействителни гласове
за всички листи или за
повече от една листа

(празна бюлетина, бюлетина, в
която са зачертани всички листи
или е гласувано за повече от една
листа)

…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛА – 1. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове.
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове.

Поредността на изписване е според поредността на номера на политическата партия/коалицията от
партии в бюлетината.

В. Протокол по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове
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.
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 изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
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(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
ЛИСТ 2
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 от ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА
КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:
Наименование на
Имена на кандидатите в
партията или
кандидатската листа
коалицията
1. ............................... 1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................

Брой получени предпочитания
(преференции)
с думи
с цифри
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................

2. ............................... 1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................

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

3. ...............................

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
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Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа местно време на …....... 2013 г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……................

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
4. ……………………………………….……....
5. …………………………….……………........
6. …………………………….……………........................

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, което се прилага 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. Член на СИК,
който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола от член на
комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1 и 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на числото по т. 7 и 8.
4. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяко страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 86

Протоколът на РИК е в два идентични екземпляра,
изработен на двупластова индигирана хартия и е защитен
с полиграфическа защита. Всеки екземпляр е на един
лист с обособени страници. Образецът се одобрява от
ЦИК.

ЛИСТ 1

ПРОТОКОЛ

на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
Район № ….. - ……………………….
Днес, ………………… г. в …………… часа, РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: .......................................

СЕКРЕТАР: .............................................

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

ЧЛЕНОВЕ:
5. ......................................

10. ..........................................

15. ………………………….

6. ......................................

11. .........................................

16. ………………………….

7. ......................................

12. .........................................

17. …………………………

8. .....................................

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

18. ……………………........

9. ......................................

14. ..........................................

19. ……………………........

на основание чл. 291 и чл. 292 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за определяне на
резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България в
района.
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за
масово осведомяване, както следва:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на
партии, коалиции и независими кандидати за членове на
Европейския парламент от Република България
…………………………………….............................................
(с думи)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215,
ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от
ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите
на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

……………………………
(с цифри)
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В. Брой на секциите в района
…………………………………….............................................
(с думи)
Г. Брой на секциите, предали протокол
…………………………………….............................................
(с думи)
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……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от
протоколите на СИК)
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата
от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
…………………………
…………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителните страници (под чертата) (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. 6 и да е по-малко или равно на сумата
от числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
5. Удостоверения, приложени към избирателните списъци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по
т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка
с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от
протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5,
буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК
(сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
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г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата
от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК
(сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата
от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини
(сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)
…………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите
на СИК):
…………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8
от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия/коалиция
Действителни
Недействителни
и/или имената на независим/и
гласове
гласове
кандидат/и
…….……
..........
…….……
..........
1. ...........................................
(с думи)
(с цифри) (с думи)
(с цифри)
2.

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

...

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

…….……
(с думи)
…….……
(с думи)

..........

…….……

(с цифри) (с думи)
..........

..........
(с цифри)

…….……

(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

Недействителни гласове
за всички листи или за
повече от една листа

(празна бюлетина, бюлетина, в
която са зачертани всички листи
или е гласувано за повече от една
листа)

…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛА – 1. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове.
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове.

Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.
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Д. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове
на комисията по взетите решения (сумата от числата по буква „В“ от протоколите на СИК):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..........................
(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени мнения)

След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в РИК
постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от РИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
ЛИСТ 2
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 от ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА
КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:
Наименование на
Имена на кандидатите в
партията или
кандидатската листа
коалицията
1. ............................... 1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................

Брой получени предпочитания
(преференции)
с думи
с цифри
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................

2. ............................... 1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................

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

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

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
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.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

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

3. ...............................
Е. Брой на протоколите за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК
(Приложение № ….. от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Ж. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на РИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..…………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………
Този протокол се състави в два екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните
места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на РИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: .......................................
......................................

СЕКРЕТАР: .............................................
ЧЛЕНОВЕ:
5. ...................................

10. ...............................................

15. ..........................................

6. ....................................

11. ..............................................

16. ...........................................

7. ....................................

12. ................................................

17. ..........................................

8. .....................................

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

18. ...........................................

9. ......................................

14. .................................................

19. ...........................................

Протоколът се подписва от всички членове на районната 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 се прилага 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. Член на РИК, който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 2000 лв.
Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати РИК трябва задължително да провери
спазването на следните условия:
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1. Числото по т. 3 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1 и 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяко страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.

Приложение № 87
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/Подвижна СИК
(по чл. 274 от Изборния кодекс)

Днес, ......................... г., в .............. часа секционната избирателна комисия в избирателна
секция № ........................, населено място……………………, кметство ..........................................,
община
................................, административен район …………………….., район № ...... ..............................., предаде на районната избирателна комисия сгрешен/и формуляр/и на протокол
на СИК за установяване на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от
Република България и получи от районната избирателна комисия нов формуляр на протокол на СИК
за установяване на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република
България.
Фабричен № на сгрешения/те формуляр/и
1.

Сгрешен/и формуляр/и на протокол на
СИК/подвижна СИК
1
2

Фабричен № на новия формуляр:

2. Нов формуляр на протокол на СИК

Забележка: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Председател на СИК/Подвижна СИК:
Определен от РИК неин член:
Протоколът се изготвя в два екземпляра за СИК/ПСИК и за РИК в следните случаи:
1. Когато секционната избирателна комисия сгреши при попълването само на единия от
формулярите на протокола, същият се предава на районната избирателна комисия при предаване на
протокола с резултатите от гласуването. Фабричният номер на сгрешения формуляр се сравнява с
фабричния номер, описан в протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК за предаването и приемането на
изборните книжа от СИК. За предаването на сгрешения формуляр се съставя протокол. Попълва се
само ред 1 от таблицата, като се посочва номерът на сгрешения формуляр.
2. Когато и двата формуляра на протокола са сгрешени, унищожените протоколи се връщат в
районната избирателна комисия. При предаване на протоколите се сверяват фабричните им номера с
номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по
чл. 215, ал. 4 от ИК, фабричните им номера се вписват на ред 1 от таблицата и се съставя
настоящият протокол. В този случай СИК/ПСИК получава нов протокол, фабричният номер на който
се вписва на ред 2 от таблицата.
В „Забележка“ се описва констатацията, когато се установи разлика във фабричния/ите
номер/а на протокола/ите, вписан/и в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по
чл. 215, ал. 4 от ИК и върнатите протоколи.
Протоколът се подписва от председателя на СИК/ПСИК и от определен с решение на
районната избирателна комисия неин член, предложени от различни партии и коалиции от партии.
Екземплярът от протокола за РИК и сгрешените протоколи се предават на областната
администрация по реда на чл. 296, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 27 от ИК.
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Приложение № 88

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация
(по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс)

Днес, ...................................г., в .............. часа секционната избирателна
комисия/подвижната СИК в избирателна секция № .........................., населено място
................................................., кметство .............................., община ................................,
административен район ............................., район №… - ....................................., предаде за
съхранение в общинската администрация на община .............................: следните изборни
книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република
България
1. Запечатана торба с поставени в нея бюлетините и
останалите книжа и материали на СИК/ПСИК, получени по
реда на чл. 215, ал. 1 от ИК
..................................................................................................
(брой с думи)
2. Плик с екземпляра от протокола на СИК/ПСИК,
предназначен за съхранение в общинската администрация,
протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК и протокола за предаване
на сгрешен/и формуляр/и от протокола на СИК/ПСИК (ако е
съставен такъв). Пликът се запечатва при съставянето на
този протокол.
..................................................................................................
(брой с думи)

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

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

Забележка:
…………………………………………………………………………………………
Председател/заместник-председател на СИК/Подвижна СИК:
Секретар на СИК/Подвижна СИК:
Член на СИК:
Комисия в състав, определена със заповед № ………….. на кмета на общината, за
приемане на изборните книжа и материали за съхранение:
Членове:
1. …………………………..
2. …………………………..
3. …………………………..

4. …………………………..
5. …………………………..
6. …………………………..

Бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и
останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК, предали протоколите в РИК, на
комисия в състав, определен по реда за определяне на СИК. Комисията се назначава със заповед на кмета
на общината. Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за секционната
избирателна комисия и за общината.
Видът и размерът на торбите се определя с решение на ЦИК. Изборните книжа и материали за
изборите за членове на Европейския парламент от Република България се съхраняват от общинската
администрации по реда на чл. 287, ал. 8, изр. 1 от ИК.
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Приложение № 89
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК
на Централната избирателна комисия
(по чл. 296, ал. 3 от Изборния кодекс)
Днес, ......................................г., в .............. часа районната избирателна комисия
№ ….. – ................................ предаде на Централната избирателна комисия:
1. Протокол на районната избирателна комисия за изборите за
членове на Европейския парламент от Република България
(неразпластен)
2. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни
комисии, предназначени за ЦИК
..............................................................................................
(брой с думи)
3. Копия на разписките , съдържащи числовите данни от
протоколите на СИК (по чл. 287, ал. 6 от ИК)
.............................................................................................
(брой с думи)
4. Записващи технически устройства от машинното гласуване
(ако е произведено такова)
..............................................................................................
(брой с думи)
5. Копие от компютърната разпечатка на данните за протокола на
районната избирателна комисия за изборите за членове на
Европейския парламент от Република България, предоставени от
изчислителния пункт
..........................................................................................
(брой с думи)
6. Технически носители с числови данни от обработката на
протоколите на СИК (два броя)
................................................................................................
(брой с думи)

1 брой
.....................................
(с цифри)
.....................................
(с цифри)
.....................................
(с цифри)

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

Представители на РИК: ....................................................................................
Представители на ЦИК: ..........................................................................
РИК предава на ЦИК материалите по чл. 296, ал. 1 от ИК не по-късно от 48 часа от
получаване на последния протокол на СИК в района.
Протоколът се подписва в два идентични екземпляра – за РИК и за ЦИК.
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Приложение № 90
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран член на Европейския парламент от Република България
№ .................................../ .........................................г.
(по чл. 354, т. 6 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение №............
от ........................................... г. на Централната избирателна комисия
г-н/г-жа .............................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН/ЛН ............................., е обявен/а за избран/а за член на Европейския
парламент от Република България в листата на
......................................................................................................................................
(партия/коалиция/като независим кандидат)

в изборите за членове на Европейския парламент от Република България,
произведени на ………………………..

Председател:
Секретар:
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Приложение № 91
0000001

ХХ РАЙОН ХХХХХХХХХХХ

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ХХ РАЙОН ХХХХХХХХХХХХ

Предпочитания/преференции/

1

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

1

2

3

4

2

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

5

6

7

8

3

………………………………………… - „независим“
(собствено бащино, фамилно име на кандидата)

9

10

11

12

13

14

15

16

…
…

17

…

……………………………………………… - „независим“
(собствено бащино, фамилно име на кандидата)

…

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

0000001
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Бюлетините са подредени в кочан по 100 бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в което е изписано
наименованието и номерът на района и текст „Избори за членове на Европейския парламент от
Република България“ на отделени редове и поредният номер на бюлетината в кочана, отпечатан
в горния десен ъгъл на полето.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което се изписват на отделни редове
текстове: наименованието и номерът на района и текст „Избори за членове на Европейския
парламент от Република България“
На отделни редове се изписват: наименованията на партиите, коалициите или имената на
независимите кандидати. След имената на независимите кандидати се изписва означение
„независим“.
Пред наименованието на партията, коалицията и името на независимия кандидат се
отпечатва квадратче, в което е изписан поредният номер в бюлетината на всяка кандидатска
листа, в която избирателят изразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син
цвят.
В бюлетината се включват само наименованията на тези партии и коалиции, които са
регистрирали листи и имената на регистрираните в ЦИК независими кандидати.
Поредният номер в бюлетината на кандидатските листи се определя чрез жребий от ЦИК
чрез жребий проведен по ред, определен с решение на ЦИК.
Редовете на отделните листи на партии, коалиции и инициативни комитети се отделят
един от друг с плътна черна хоризонтална линия.
В десния край на бюлетината се отпечатват 17 квадратчета, които отговарят на броя на
членовете на Европейския парламент от Република България. В тях се изписват числата от 1 до
17 включително, последователно за поставяне на знак „Х“ или „V“, отразяващ предпочитанието
(преференцията) на избирателя за кандидат от избраната от него листа.
Над квадратчетата се изписва текст „предпочитания (преференции).
В зависимост от броя на регистрираните листи редовете на партиите коалициите и
независимите кандидати могат да бъдат отпечатани в повече от една колона, като колоната с
квадратчетата за преференциите се отпечатват в десния край на бюлетината.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК.
В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният № на бюлетината в кочана, който
съответства на номера, отпечатан в горния десен ъгъл на кочана.
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Приложение № 92
0000001

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Предпочитание/преференция/

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

1

2

3

4

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

5

6

7

8

………………………………………… - „независим“
(собствено бащино, фамилно име на кандидата)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

……………………………………………… - „независим“
(собствено бащино, фамилно име на кандидата)
…………………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)
0000001
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Бюлетините са подредени в кочан по 100 бюлетини.
На кочана на бюлетината, след откъсване на бюлетината остава поле, в което е изписан
текст „Бюлетина за гласуване извън страната“, текст „Избори за ЧЕПРБ 2014 г.“ на отделен ред
и поредният номер на бюлетината в кочана, отпечатан в горния десен ъгъл.
На най-горния ред на бюлетината се изписват:
„Бюлетина за гласуване извън страната.“
На отделни редове се изписват текст „Бюлетина за гласуване извън страната“ и текст
„Избори за гласуване на Европейски парламент“ След имената на независимите кандидати се
изписва означение „независим“.
Пред наименованието на партията, коалицията и името на независимия кандидат се
отпечатва квадратче, в което е изписан поредният номер в бюлетината на всяка кандидатска
листа, в която избирателят изразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син
цвят.
В бюлетината се включват само наименованията на тези партии и коалиции, които са
регистрирали листи, и имената на регистрираните в ЦИК независими кандидати.
Поредният номер в бюлетината на кандидатските листи се определя чрез жребий от ЦИК,
проведен по ред, определен с решение на ЦИК.
Редовете на отделните листи на партии, коалиции и инициативни комитети се отделят
един от друг с плътна черна хоризонтална линия.
В десния край на бюлетината в колона едно под друго се отпечатват 17 квадратчета,
които отговарят на броя на членовете…. В тях се изписват числата от 1 до 17 включително,
последователно отгоре надолу.
За поставяне на знак „Х“ или „V“, отразяващ предпочитанието (преференцията) на
избирателя за кандидат от избраната от него листа.
В зависимост от броя на регистрираните листи редовете на партиите коалициите и
независимите кандидати могат да бъдат отпечатани в две колони, като колоната с квадратчетата
за преференциите се отпечатва в десния край на бюлетината.
На гърба на бюлетината се отбелязват 2 места за поставяне печата на съответната СИК.
В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният номер на бюлетината в кочана,
който съответства на номера, отпечатан в горния десен ъгъл на кочана.
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Приложение № 93

Образец на кочан с бюлетините при избори за членове на
Европейския парламент от Република България
(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 371, ал. 3 от Изборния кодекс)

Кочан представлява прикрепени заедно 100 (сто) броя бюлетини за
гласуване за членове на Европейския парламент от Република България по начин,
който позволява да се разлистват и откъсват, без да се повреждат.
При отделяне на бюлетината на кочана остава поле, в което са изписани:
1. номерът и наименованието на района;
2. текст „Избори за членове на Европейския парламент от Република
България“;
3. в дясната част на полето е изписан поредният номер на бюлетината в
кочана – седемцифрено число.
На кочаните с бюлетини за гласуване извън страната вместо номер и
наименование на района се изписва текст „Бюлетина за гласуване извън страната“.

Приложение № 94
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № .... – …….………….

СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписания протокол на РИК
(по чл. 294, изр. 3 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 25 от ИК)

№ Име, презиме, фамилия
1
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:
Секретар:
***************************************************************
1. Списъкът се съставя от РИК.
2. Списъкът се съставя по следния начин:
- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на лицето, получило копие от подписания протокол на РИК
по чл. 291, ал. 1 от ИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от
председателя, заместник-председателя и секретаря;
- Графа 3 – ЕГН;
- Графа 4 – качеството на лицето, получило копие от протокола – застъпник,
наблюдател, член на РИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен
комитет;
- Графа 5 – подпис.
3. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на РИК.
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Приложение № 95
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № .... – …….………….

СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК
(по чл. 283, изр. 3 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8 от ИК)

№
1

Име, презиме, фамилия
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:
Секретар:
***************************************************************
1. Списъкът се съставя от СИК.
2. Списъкът се съставя по следния начин:
- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на лицето, получило копие от подписания протокол на СИК
по чл. 273, ал. 1 от ИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от
председателя, заместник-председателя и секретаря;
- Графа 3 – ЕГН;
- Графа 4 – качеството на лицето, получило копие от протокола – застъпник,
наблюдател, член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен
комитет;
- Графа 5 – подпис.
3. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на РИК.
4. Председател, заместник-председател или секретар на СИК, който откаже да
предостави копие от подписания протокол или откаже да подпише копието, се наказва с глоба
от 500 до 2000 лв. (чл. 491, ал. 1 от ИК).
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РЕШЕНИЕ № 30-ЕП
от 30 март 2014 г.

относно утвърждаване на образец на изборна книга № 96 за произвеждане на изборите за
членове на Европейския парламент от Република България
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образец на изборна книга за произвеждане на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България с номер 96, приложена към това решение и представляваща
неразделна част от него.
Решението и приложение № 96 се обнародват в „Държавен вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 96
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на формуляр на списък
на секционна избирателна комисия за гласуване извън страната
(по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ..................................... г., в .............. часа

секционната избирателна комисия извън

страната
в избирателна секция № ............
държава ..................................... място
........................................, получи от ръководителя на българското дипломатическо/консулско
представителство или от оправомощен от него представител …………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име)

формуляр на списък за гласуване извън страната за произвеждане на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България.

Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител:
Председател на СИК:
Секретар на СИК:

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или консулско
представителство.
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