БЪРЗА ПОМОЩ ЗА СИК - ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ПРИ
ГЛАСУВАНЕ НА МАШИНИ
ПРОЦЕДУРИ В СЕКЦИИ, В КОИТО СА НАСТЪПИЛИ
ПРОБЛЕМИ С МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ

Хипотеза А - Когато не се е стигнало до гласуване с
хартиени бюлетини

В случай, че възникват непредвидени обстоятелства по време на
изборния ден, но НЕ се е стигнало до гласуване с хартиени
бюлетини, например: машината за гласуване е преустановила
работа, но гласуването е продължило на втората машина;
машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало
повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;
машината за гласуване е работила нормално до края на
изборния ден, но не е разпечатала финален протокол.
В изброените случаи, веднага след преустановяване работата на
машината за гласуване, СИК уведомява РИК и получава
допълнителни формуляри от секционни протоколи (Приложение
№ 84-НС-кр), връщайки Приложение 9 от Методическите
указания.
За да се отчете изборният резултат от парламентарни избори,
СИК извършва преброяване на контролните разписки от
дефектиралата машина за гласуване и попълва допълнително
получения протокол (Приложение № 84-НС-кр).
От масата се отстраняват всички излишни книжа и материали и
се отваря кутията с контролни разписки.
Разписките се изваждат една по една от определения от СИК
член и се поставят с лицевата страна надолу.

Преброяване на контролните разписки в изборите за народни
представители (Приложение № 84-НС-кр):
1) Преброяват се разписките и броят им се вписва в т. 1 от
протокола.
2) Контролните разписки се подреждат на две отделни купчини –
гласове за партии, коалиции и независими кандидати и
гласове „Не подкрепям никого“. Двете купчини се преброяват
поотделно. Броят на гласовете, подадени за партии, коалиции
и независими кандидати се вписва в т. 2, а броят на гласовете
„Не подкрепям никого“ – в т. 3.

Контрола: т. 1 = т. 2 + т. 3
3) Контролните разписки с гласове, подадени за партии,
коалиции и независими кандидати се подреждат на отделни
купчини. Разписките от всяка купчинка се броят поотделно.
Получените числа се вписват на съответния ред в т. 4 от
протокола – срещу наименованието на съответната партия,
коалиция или името на независимия кандидат.

Контрола: т. 2 трябва да е равна на сумата от числата по т. 4.
4) Преброяване на предпочитанията (препоръчително) и
попълване на данните от тях в т. 5 от протокола
4.1. Преференциите се преброяват и отбелязват върху
бланка-чернова, която се попълва поотделно за всяка партия
и коалиция.
4.2. Преброяването на преференциите се извършва
последователно по листи на партии и коалиции и по реда на
отпечатването им в бюлетината. Член на СИК, определен с
нейно решение, взема контролната разписка от купчината с
гласове за съответната партия или коалиция, показва я и
обявява: поредния номер на кандидата, за когото е

отбелязана преференция, или че няма отбелязана
преференция. След това подава контролната разписка на
друг член на СИК за проверка и поставяне в съответната
купчина.
4.3. Броят на преференциите се отразява едновременно и
независимо един от друг от двама членове на СИК,
определени с решение на комисията.
4.4. Членовете на СИК, които записват преференциите върху
бланката-чернова, ги отразяват, като ограждат (зачертават)
първото число на първия ред, започвайки от 1 на първия ред
и продължават във възходящ ред, без да изпускат числа до
изчерпване на предпочитанията (преференциите) за този
кандидат. Последното оградено (зачертано) число показва
броя на получените преференции за съответния кандидат.
Това число се вписва с цифри в т. 5 от черновата на
протокола в правоъгълника под номера на кандидата от
листата на съответната партия/коалиция. Ако броят на
преференциите за даден кандидат е нула, е допустимо в
съответния правоъгълник да се впише хоризонтална черта.
Броят на контролните разписки без преференция се установява,
като от броя на гласовете, подадени за листата на
партията/коалицията, се изважда сумата на всички подадени
преференции за всички кандидати на тази партия/коалиция.
Полученото число се вписва в т. 5 от протокола на СИК в
правоъгълника под надписа „без преференции“. За всяка партия
и коалиция числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от
числата по т. 5, включително числото под надписа „без
преференции“.
След като бъде попълнен секционния протокол (Приложение №
84-НС-кр), член на СИК попълва протокол Приложение №
82-НС-м, като се има предвид, че в т. 5 Брой на потвърдените
гласове от машинно гласуване се записва броя на намерените
контролни разписки. Протокол (Приложение № 84-НС-кр) е
неразделна част от протокол Приложение № 82-НС-м.

Хипотеза Б - когато се е наложило гласуване с хартиени
бюлетини

В случай, че възникват непредвидени обстоятелства по време на
изборния ден и се наложи преминаване към гласуване с
хартиени бюлетини, членовете на СИК се свързват с РИК
веднага, за да бъдат предоставени протоколи - Приложение №
83-НС-хм и Приложение № 84-НС-кр, , връщайки Приложение
№ 82-НС-м и Приложение 9 от Методическите указания.
Данните за гласувалите с машина се отчитат в протокол
Приложение № 84-НС-кр, както е описано в хипотеза А. Общата
информация за секцията, както и Част I, се попълват в
Приложение № 83-НС-хм. В Част II от изборния протокол Приложение № 83-НС-хм, в т. 5.1 се записва броят на
намерените в избирателната кутия бюлетини, а в т. 5.2. - общият
брой на преброените разписки от машинното гласуване.
Респективно в т. 5 се отчита сумата от всички гласували
машинно и с хартиени бюлетини за всеки един от двата избора.

Контрола: т. 5 = т. 5.1. + т. 5.2.
Установяване на броя на гласовете подадени с хартиени
бюлетини в изборите за Народно събрание
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАС: бюлетината е по установен образец; на
гърба ѝ са положени два печата на съответната СИК; върху
бюлетината вотът на избирателя е отбелязан със знак ✕ или ✓,
със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване – за
партия, коалиция, независим кандидат (пп/кп/нк) или „Не
подкрепям никого”; при отбелязан вот в едно от квадратчетата за
гласуване, гласът е действителен, когато няма отбелязана
преференция или има отбелязани една или повече от една
преференции; знакът ✕ или ✓ не навлиза в квадратче за
гласуване за друга листа; върху бюлетината няма вписани букви,
цифри и други.
Ако в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща
на изброените по-горе изисквания за действителност на гласа,
но не е откъснат поредният номер на бюлетината, гласът се
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брои за действителен, ако номерът ѝ съвпада с някой от
номерата в кочаните, от които са откъсвани бюлетините в тази
избирателна секция. При спор относно действителността на
вота се вземa писмено решение, в което да се опише поредният
номер на бюлетината, както и имената на члена на комисията,
отговарял за откъсване на отрязъците с номерата от
бюлетините.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАС: бюлетината не е по установения
образец; на гърба на бюлетината няма два броя печати на СИК; в
бюлетината има вписани букви, цифри и други; вотът е
отбелязан със знак различен от ✕ или ✓ или с цвят различен от
син; липсва отбелязан вот; в бюлетината има отбелязано повече
от едно квадратче (за пп/кп/нк или „Не подкрепям никого”);
празна бюлетина; в бюлетината е отбелязана само преференция.
Когато на бюлетина, отговаряща на изискванията за
действителност, не е откъснат поредният номер, гласът се брои
за недействителен, ако този номер не съвпада с никой от
номерата в кочаните, от които са откъсвани бюлетини.
ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ: СИК отваря избирателната кутия
и установява броя на бюлетините в нея. Бюлетините се изваждат
една по една от определен от СИК член на комисията, поставят
се с лицевата страна надолу и се броят.
Бюлетините се подреждат на две купчинки: действителни (т. 7) и
недействителни (т. 6). Действителните гласове се разделят на
още две купчинки: гласове, подадени за партии, коалиции и
независими кандидати (т. 7.1), и гласове „Не подкрепям никого” (т.
7.2).

ПРЕБРОЯВАНЕ
НА
ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ
(препоръчително):
Преференциите се преброяват (в т. 9) и отбелязват върху
бланка-чернова за всяка партия, коалиция. Член на СИК,
определен с нейно решение, взема бюлетина от купчинката с
действителни гласове за съответната партия или коалиция,
показва и обявява: поредния номер на кандидата, за когото има
преференция; или че няма отбелязана преференция; или че е
отбелязана преференция в повече от едно кръгче. Броят на
преференциите се отразява едновременно от двама членове на
СИК, определени с решение на комисията. Броят на бюлетините
без преференции се установява като от броя на гласовете за
листата на партия/коалиция, се изважда сумата на всички
подадени преференции за всички кандидати на тази
партия/коалиция.
Преференцията не се отчита, когато има отбелязан повече от
един кандидат и гласът се брои само за партията или
коалицията; отбелязването на преференция, когато е гласувано
за независим кандидат, не опорочава вота на избирателя. Гласът
е действителен и се брои за независимия кандидат.

Контрола: За всяка партия/коалиция т. 8 = сумата от
числата по т. 9, включително числото под надписа „без
преференции“
Протоколът (Приложение № 84-НС-кр) е неразделна част от
протокола (Приложение № 83-НС-хм).

Контрола: т. 5.1 = т. 6 + т. 7
Контрола: т. 7 = т. 7.1 + т. 7.2
Действителните гласове, подадени за партиите, коалициите и
независимите кандидати, се подреждат на отделни купчинки и
се преброяват поотделно (т. 8).

Контрола: т. 7.1 = сумата от числата по т. 8
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