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Раздел I. Бюлетини. Общи разпоредби 
Общи изисквания 

Чл. 1. (1) Гласуването при всички видове тайни избори се извършва с бели бюлетини, изра-
ботени от плътна непрозрачна хартия; 

(2) Бюлетините по ал. 1 не могат да съдържат реквизити извън изброените в тази Наредба.  
Избирателни урни 

Чл. 2. Избирателните урни са непрозрачни и се запечатват с хартиена лента с положен пе-
чат. 
Изработване на бюлетините 

Чл. 3. При произвеждане едновременно на различни видове избори на бюлетините се от-
белязва за кой вид избори се отнасят. 

Чл. 4. (1) Комисията по произвеждане на изборите изготвя съответния вид бюлетини, съг-
ласно вида на избора; 

(2) Бюлетините се изработват от Комисията по ал.1, след като окончателно се изясни кои са 
кандидатите за съответния вид избор; 

(3) За изработването на бюлетините се използват съответните технически средства. 
Бюлетина за избор на колективен орган 

Чл. 5. Гласуването за състава на колективен орган се извършва с обща бюлетина. 
Чл. 6. (1) Бюлетината съдържа: 
1. пълното наименование на органа, който извършва избора и датата на избора (например: 

Общо събрание на ПУ „Паисий Хилендарски” – дата или Общо събрание на ………. факултет – дата); 
2. надпис: „Бюлетина за избор на“ след който се посочва видът на избора (например: „Бю-

летина за избор на Академичен съвет“ или „Бюлетина за избор на Факултетен съвет“ и т.н.); 
3. надпис, посочващ от коя квота се избират съответните лица, когато колективният орган 

се попълва от различни квоти (например: „От квотата на хабилитираните преподаватели“ или „От 
квотата на студентите и докторантите“); 

3. собствено, бащино и фамилно име на кандидатите, като редовете за отделните канди-
дати се отделят един от друг; 

4. две квадратчета, съответно с надпис „ДА“ и „НЕ“ вътре в тях, за поставяне на знак "X", от-
разяващ волята на гласуващия, които се поставят срещу всяко име, изписано в бюлетината; 

(2) Поредността на изписването на имената се определя от Комисията по произвеждането 
на изборите. Комисията изготвя бюлетината, като номерацията на кандидатите за всяка една от 
квотите, когато колективният орган се попълва от различни квоти, започва от числото 1. 

(3) При наличието на повече от определения за съответната квота брой кандидати, в бюле-
тината се посочва и броят членове на колективния орган, които трябва да се изберат от съответна-
та квота (например: „От квотата на хабилитираните лица – 7 души“ или „От квотата на студентите 
и докторантите – 2 души“). 
Бюлетина за избор за едноличен орган 

Чл. 7. Гласуването за едноличен орган се извършва с обща бюлетина. 
Чл. 8 (1) Бюлетината съдържа:  
1. пълното наименование на органа, който извършва избора и датата на избора (например: 

Общо събрание на ПУ „Паисий Хилендарски” – дата или Общо събрание на ………. факултет  - дата); 
2. надпис: „Бюлетина за избор на“ след който се посочва видът на избора (например: „Бю-

летина за избор на Ректор“ или „Бюлетина за избор на Декан“ и т.н.); 
3. собствено, бащино и фамилно име на кандидатите, като редовете за отделните канди-

дати се отделят един от друг; 
4. две квадратчета, съответно с надпис „ДА“ и „НЕ“ вътре в тях, за поставяне на знак "X", от-

разяващ волята на гласуващия, които се поставят срещу всяко име, изписано в бюлетината; 
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(2) Поредността на изписването на имената се определя от Комисията по произвеждането 
на изборите. Комисията изготвя бюлетината, като номерацията на кандидатите започва от числото 
1. 

Раздел ІI. Общи правила 
Извършване на гласуване 

Чл. 9. Гласуването се извършва по списък на съответния орган, който ще извършва избора. 
Чл. 10. (1) Допълнително гласуване се провежда по реда, предвиден за основния избор  

при необходимост (напр. при кандидати, получили равен брой гласове или надвишаване на пред-
варително определената квота); 

(2) Съответният орган може да приеме и друга процедура за провеждане на допълнително 
гласуване, но само преди да започне гласуването за основния избор. 
Начало и край на гласуване 

Чл. 11. Началото и краят на гласуването се обявяват от Комисията по произвеждането на 
изборите. 
Нарушения на изборния процес 

Чл. 12. Комисията по произвеждането на изборите може да преустанови гласуването кога-
то са налице съществени нарушения на изборния процес. След тяхното отстраняване гласуването 
продължава.  
Забрана за изнасяне на материали 

Чл. 13. Забранява се изнасянето на избирателни урни, избирателни списъци и бюлетини 
извън помещението, в което се провежда изборът по време на гласуването и преброяването на 
гласовете. 
Забрана за показване на начина на гласуване 

Чл. 14. При произвеждане на избори се забранява след попълване на бюлетината и преди 
пускането й в избирателната урна гласуващият да разгъва бюлетината по начин, позволяващ да се 
види отбелязаното маркиране за съответния кандидат или кандидати. 
Забрана за използване на възпроизвеждаща техника 

Чл. 15. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроиз-
веждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. 

Раздел III. Гласуване 

Установяване на действителен и недействителен глас (бюлетина) 
Чл. 16. При установяване на резултатите от гласуването един плик съответства на един глас, 

който може да е действителен или недействителен. 
Чл. 17. (1) Бюлетината (гласът) е действителна когато: 
1. бюлетината е по установения образец; 
2. от съдържанието на бюлетината може да се изведе еднозначно волята на вота;  

3. в бюлетината е гласувано с положителен вот за не повече от определения максимален 

брой членове на съответната квота в органа на управление; 

4. върху бюлетината няма знаци и/или отбелязвания, позволяващи да се разкрие тайната 

на вота (самоличността на гласувалия);  

5. плика няма поставени други предмети, освен бюлетината, позволяващи да се разкрие 

тайната на вота (самоличността на гласувалия); 

6 в плика има една или повече бюлетини с еднакви отбелязвания се счита за една дейст-

вителна бюлетина и се брои за един глас; 
7. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при отпечатването или 

когато върху нея има механични увреждания или зацапвания; 
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(2) Когато знакът за отразяване на вота излиза извън квадратче, но не засяга друго квадрат-
че, гласът е действителен, включително и в случаите, когато навлиза в полето на друг кандидат. 

Чл. 18. Всички действителни гласове за съответния вид избор се вписват в протокола при 
отчитане на резултата от произведения избор.  

Чл. 19. (1) Гласът е недействителен когато бюлетината не е по утвърдения образец; 
(2) Гласът е недействителен, когато макар и бюлетината да е по установения образец: 
1. в бюлетината няма отразен вот; 
2. в бюлетината е гласувано с положителен вот за повече от определения максимален 

брой места за съответния ръководен (колективен или едноличен) орган; 
3. в плика има повече от една бюлетина с различни варианти на гласуване; 
4. върху бюлетината има изписани специални символи като букви, цифри или други знаци; 
(3) Гласът е недействителен и когато пликът е празен. 

Правила за гласуване при избор на колективен орган 
Чл. 20. (1) При произвеждане на избори за колективни органи, гласуващият получава от 

Комисията за произвеждането на избори бюлетина, след което гласува; 
(2) Гласува се, като: 
1. се поставя знак "Х" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с надпис „ДА“ (за отри-

цателен вот) или в квадратчето с надпис „НЕ“ (за положителен вот) след името на съответния кан-
дидат, с което по еднозначен начин се изразява вота на гласуващия. За всеки един от кандидати-
те, изписани в бюлетината, поотделно се гласува по същия начин; 

2. бюлетината се сгъва по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране; 
3. сгънатата бюлетина се пуска в избирателната урна; 
4. се полага подпис в избирателния списък; 
(3) Гласуващият има право да гласува и за по-малък брой кандидати от определения брой 

места за съответната квота; 
Правила за гласуване при избор на едноличен орган 

Чл. 21. (1) При произвеждане на избори за едноличен орган, гласуващият получава от Ко-
мисията за произвеждането на изборите бюлетина, след което гласува. 

(2) Гласува се, като:  
1. се поставя знак "Х" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с надпис „ДА“ (при от-

рицателен вот) или в квадратчето с надпис „НЕ“ (при положителен вот) след името на съответния 
кандидат, с което по еднозначен начин се изразява вота на гласуващия. Гласува се с положителен 
вот само за един от кандидатите, а за останалите се гласува с отрицателен вот; 

2. бюлетината се сгъва по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране; 
3. сгънатата бюлетина се пуска в избирателната урна; 
4. се полага подпис в избирателния списък; 

Правила при погрешно попълване на бюлетини 
Чл. 22. (1) При произвеждане на избори за колективни или еднолични органи, когато гласу-

ващият сгреши при поставянето на знака, изразяващ неговия вот, може да върне сгъната сгреше-
ната бюлетина на Комисията по произвеждането на изборите и да получи нова бюлетина за гласу-
ване от същия вид. Това право се предоставя само веднъж; 

(2) Бюлетината по ал. 1, без да се разгъва, се унищожава с надпис „сгрешена”.  
Принципи при гласуване 

Чл. 23. Гласуването е лично и тайно. 

Раздел IV. Преброяване на гласовете. Обявяване на резултатите 

Приключване на гласуването 
Чл. 24. (1) След провеждането на изборите, Комисията по произвеждането на изборите 

обявява гласуването за приключило; 
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(2) Неизползваните бюлетини при всички видове избори, както и сгрешените бюлетини се 
опаковат поотделно, запечатват се и се отстраняват от масата за броене преди отваряне на изби-
рателната урна. 
Подготовка за отваряне на избирателната урна 

Чл. 25. Преди отваряне на избирателната урна от масата се отстраняват всички вещи. 
Правила за отваряне на избирателната урна  

Чл. 26. Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с 
лицевата страна нагоре и се броят. 
Установяване и отразяване на изборните резултати 

Чл. 27. (1) Комисията по произвеждането на изборите установява резултатите от гласуване-
то за съответния вид избор и ги отразява в протокол; 

(2) Протоколът се съставя в три идентични екземпляра; 
(3) Протоколът след съставянето му се подписва от всички членове на комисията; 
(4) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен; 
(5) След подписването председателят на Комисията обявява резултатите от гласуването.  

Вписване на данни след отваряне на избирателната урна 
Чл. 28. (1) След отваряне на избирателната урна и преброяване на гласовете в протокола 

последователно се вписват: 
1. броят на намерените в избирателната урна бюлетини; 
2. броят на недействителните гласове; 
3. броят на действителните гласове; 
4. броят на гласовете, подадени за всеки един от кандидатите за съответната квота; 
(2) Данните по ал. 1. се вписват в протокола с думи и числа.  

Обявяване на резултатите от избора 
Чл. 29. (1) След приключване на броенето и съставянето на протокола, Комисията по про-

извеждането на изборите обявява резултатите за съответния вид избор; 
(2) Комисията по произвеждането на изборите обявява съответното лице (съответните ли-

ца) за избрано (за избрани), ако са спечелили необходимия брой гласове, нужни за съответния 
вид избор; 
Опаковане и запечатване на изборните книжа и материали 

Чл. 31. След преброяването на гласовете изборните книжа и материали се опаковат и запе-
чатват с хартиена лента.  


