
Приложение № 1

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
София, пл. „Княз Александър I“ № 1, тел. 02/939-3777, 939-35-67; факс. 02/986-1679, 

email: cik@cik.bg, www.cik.bg

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА 12 МАЙ 2013 г.

ГЛАСУВАНЕТО ЗАПОЧВА В 7,00 ч. И ЗАВЪРШВА В 20,00 ч.

Гласуване на ученици и студенти:
Български граждани, навършили 18 годишна възраст към 12 май 
2013 г., включително, не са поставени под запрещение и не изтър-
пяват наказание лишаване от свобода.

ЗА ДА ГЛАСУВАТЕ Е НЕОБХОДИМО:

1. Да проверите дали сте вписани в избирателния списък на сек-
цията по постоянен адрес – на страницата на съответната об-
щина в интернет или на www.grao.bg.

2. Да получите от СИК непопълнена бюлетина, подпечатана на 
гърба с един печат.

3. В бюлетината отбележете единствено и само знак „Х“ в ква-
дратчето на избраната от вас кандидатска листа.

4. Изпишете знака „Х“ с химикал, пишещ със СИН цвят.



ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ:
Учениците, навършили 18 години към 12 май 2013 г. включително, 
и студентите – редовно обучение могат да гласуват и в избрана от 
тях секция, намираща се в населеното място, където се обучават, ко-
гато това място е различно от населеното място по постоянния им 
адрес.

За да гласувате в избрана от Вас секция е необходимо да пред-
ставите:

1. Документ за самоличност.

2. Заверена от учебното заведение ученическа книжка – за съответ-
ната учебна година или заверена студенстка книжка – за съответния 
семестър.

3. Декларация по образец,че не сте гласували и няма да гласувате 
на друго място – Приложение № 71 от изборните книжа.

5. Сгънете бюлетината, за да не се вижда за кого сте гласували, 
излезте от кабината и представете бюлетината на СИК за пола-
гане на втори печат.

6. СИК поставя втори печат на гърба на бюлетината.

7. Пуснете бюлетината в урната само при наличието на два печа-
та на гърба й.

8. Подпишете се в избирателния списък

Не отбелязвайте други знаци или символи върху бюлети-
ната – това я прави НЕВАЛИДНА.

Бюлетина без два печата, зачертана изцяло, или в която 
не е зачертан нито едно квадратче, или поставеният знак 
засяга повече от едно квадратче, или вотът не е отбелязан 
със знак „ Х” с химикал, пишещ със син цвят, също е НЕВА-
ЛИДНА. 

Образци на заявления и повече информация ще намерите 
на сайта на ЦИК: www.cik.bg.

Присъединете се към ЦИК във Facebook 
на http://facebook.com/cikbg и Twitter на http://twitter.com/CIKBG


