
Централна
Избирателна
Комисия

Бюлетини и начин на 
гласуване в изборите за 

общински съветници 
и за кметове

НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г. В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
И ЗА КМЕТОВЕ ЩЕ СЕ ГЛАСУВА С НЯКОЛКО БЮЛЕТИНИ:

а) в общината – с бюлетина за кмет на община и бюлетина за общински съветници;
б) в кметството – с бюлетина за кмет на кметство, с  бюлетина за кмет на община и бюлетина за общински съветници;
в) в градовете София, Варна и Пловдив – с бюлетина за кмет на район, с бюлетина за кмет на община и бюлетина за 

общински съветници, а в кметствата към тези общини - и с бюлетина за кмет на кметство.

Всяка бюлетина е отпечатана на бяла и непрозрачна хартия. На гърба й има място за два печата на СИК. В долния й десен 
ъгъл има 8-цифрен номер, който се откъсва по перфорацията от член на СИК след гласуването. В бюлетината са вписани 
наименованията на всички партии и коалиции, регистрирали кандидати във Вашия изборен район за съответния вид избор 
и имената на независимите кандидати, ако има регистрирани такива. Гласува се само в кабината за гласуване. 

Не показвайте как сте гласували. В противен случай гласът Ви е недействителен и не се брои.
В изборния ден избирателят се явява в секционната избирателна комисия. Легитимира се пред член на комисията с 

личната си карта (със зелен паспорт – само гласоподавателите, родени до 31.12.1931 г.).
След вписване на данните от личната карта той получава по една бюлетина за всеки вид избор за гласуване за общински 

съветници и за кметове, която се откъсва от съответния кочан и на гърба й се поставя един печат на СИК.
 
Избирател, който желае да гласува и в националния референдум, получава 

и бюлетина за гласуване в референдума и непрозрачен плик. 

С всички бюлетини избирателят влиза в кабината за гласуване.

ИЗБИРАТЕЛЯТ ГЛАСУВА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КАТО:

1) Първо поставя знак „Х” или „V” в квадратчето с номера на избраната от него партия, коалиция или независим кандидат, 
което изразява по еднозначен начин неговия вот;

2) Ако има предпочитание към някой от кандидатите на партия или коалиция, 
може да постави знак „Х” или „V” в кръгчето, в което е отпечатан неговия 
номер в кандидатската листа.

Имената на кандидатите и техните номера в кандидатските листи 
са изписани на информационно табло в кабината за гласуване и пред 
изборното помещение.

3) Отбелязването със знак „Х” или „V” е действително, само ако е с химикал, 
пишещ със син цвят;

4) Сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда как е 
гласувал, но дава възможност да бъде проверен номерът в долния десен 
ъгъл и откъснат.
За да е действителен гласът Ви, трябва да сте гласували за партия, 

коалиция или независим кандидат в едно от квадратчетата. Ако не сте 
гласували и в кръгче или сте гласували в повече от едно кръгче, гласът 
Ви се брои за партията или коалицията, а предпочитанието за водача й.

Отбележете или за да е валиден вота Ви!X V

25 октомври 2015 г.

 Ако има предпочитание към някой от кандидатите на партия или коалиция, 

Бюлетина за избиране на общински съветници 
 Избирателят отбелязва своя вот само с химикал, пишещ със син цвят и само със знак  

Х или V  
 Вотът се отбелязва в квадратчето с номера на избраната кандидатска листа.  
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ИЗБИРАТЕЛЯТ ГЛАСУВА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/ КМЕТСТВО, КАТО:

1) Поставя знак „Х” или „V” в квадратчето с номера на 
избраната от него партия, коалиция или независим кандидат, 
което изразява по еднозначен начин неговия вот;

2) Отбелязването със знак „Х” или „V” е действително, 
само ако е с химикал, пишещ със син цвят;

3) Сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда как е гласувал, но дава 
възможност да бъде проверен номерът в долния десен ъгъл и откъснат.

ИЗБИРАТЕЛЯТ ИЗЛИЗА ОТ КАБИНАТА 
ЗА ГЛАСУВАНЕ С БЮЛЕТИНИТЕ, КАТО:

1) Подава сгънатите бюлетини на член на СИК и следи за точното сверяване дали номерът 
върху всяка бюлетина съответства на номера върху кочана, от който е откъсната 
съответната бюлетина и при съответствие да се подпечата повторно всяка бюлетина 
с печата на комисията и да се откъснат отрязъците с номерата на всяка бюлетина, 
и да бъдат пуснати в отделна непрозрачна кутия;

2) След повторното подпечатване на бюлетините ги пуска в прозрачната избирателна кутия;
3) Ако избирателят е гласувал и в националния референдум пуска плика в кутията за 

гласуване за националния референдум; 
4) Полага подпис в избирателния списък и в списъка за гласуване в националния референдум, 

получава обратно документите си и напуска помещението.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СГРЕШЕНА БЮЛЕТИНА И ПРИ 
НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В НОМЕРА НА БЮЛЕТИНАТА:

1) Ако избирателят допусне грешка при гласуване, той връща сгъната сгрешената бюлетина 
на СИК и получава нова за същия вид избор. Това право се предоставя на избирателя само 
веднъж;

2) Избирателят трябва да проследи сгрешената бюлетина без да се разгъва, да се унищожи 
с надпис „Сгрешена”, да се подпечата с печата на СИК и да се подпише от председателя, 
секретаря и член на СИК, предложени от различни партии и коалиции;

3) Сгрешените бюлетини се описват в протокола на СИК;
4) При несъответствие на номера на бюлетината с номера от кочана, бюлетината се обявява за 

недействителна. Това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа „Забележки” 
на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване

Вписването в бюлетината на специални символи като букви, 
цифри или други знаци прави Вашия глас недействителен!

Забранява се:

1) Предварително раздаване на изборни книжа и материали. 
2) Изнасянето на избирателните кутии, избирателните списъци и бюлетините извън 

изборното помещение. 
3) Гласуването извън изборното помещение, с изключение на случаите за гласуване с 

подвижна избирателна кутия. 
4) Присъствието в кабината за гласуване на други лица, освен избирателя, с изключение на случаите, в които е разрешено 

гласуване с придружител. 
5) Присъствието на други лица, извън гласуващите в момента избиратели, на разстояние по-малко от 3 метра от кабината за 

гласуване, когато в нея има избирател. 
6) Заснемането на начина на гласуване, като се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника.
7) Разгъването на бюлетината след попълването и преди пускането й в избирателната кутия, по начин, който позволява да се 

види начина на гласуване. 
8) Да се влиза в изборното помещение с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. 
9) Да се извършват действия пред и в изборното помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред.
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Отбележете или за да е валиден вота Ви!X V

ГЛАСУВАНЕТО ЗАПОЧВА В 6:00 Ч. И ЗАВЪРШВА В 19:00 Ч.

Повече информация ще намерите на сайта на ЦИК: www.cik.bg
Присъединете се към ЦИК във:

 http://facebook.com/cikbg 

Бюлетина за избиране на кмет 
 Избирателят отбелязва своя вот само с химикал, пишещ със син цвят и само със знак  

Х или V 
 

 Вотът се отбелязва в квадратчето с номера на избрания кандидат.  
 


