
ПРАВИЛНИК ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ И РЕД ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОС НА 
СРК 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Този Правилник е изработен на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 21, 
ал. 1    т. 1 и т. 7 от ЗСОЛЛДМ във връзка с чл. 11, ал. 3 и чл. 13,  т. 3, т.5 и т. 
10 от Устава на СРК на БЗС като с него се определят условията и реда за 
провеждането на избори за ръководните органи  на СРК на БЗС  и 
представители /делегати/  на СРК в Конгреса на БЗС и е приет на 
05.04.2014г. от Общото събрание на СРК на БЗС. 
(2) Право да бъдат избирани имат всички редовни членове на колегията 
които отговарят на изискванията и за които не са налице пречките по чл. 
31 от ЗСОЛЛДМ, и чл. 22 от Устава на СРК на БЗС. 
Чл. 2. (1) Делегатите на Общото събрание се избират с протокол за избор 
съгласно чл.7 ал. (6) от Устава на СРК на БЗС и имат следните 
задължителни атрибути: 

1. Трите имена, ЕГН и ЛПК (УИН) на тримата участвали в събранието за 
избор. 

2. Подписи на тримата участвали в събранието за избор. 
3. Трите имена, ЕГН и ЛПК(УИН) и подпис на избрания от тримата 

делегат в събранието за избор. 
4. Дата на провеждането на избора 
5. УС на СРК на БЗС публикува на сайта на СРК бланките на протокол за 

избор а също осигурява наличие на същите бланки в офиса на СРК на 
БЗС (прил.1 към настоящия правилник).  

6. Протоколите се завеждат лично в офиса на СРК с входящ номер и 
дата. Не се приемат протоколи, изпратени по куриер или електронна 
поща. 

7. При установяване на наличие на дублиране на участие на редовен 
член в два или повече протокола за избор УС приема за валиден 
протокола с по-ранна дата 

8. Ако в деня на провеждане на ОС се установи, че в протокол има 
нередовен член на СРК то мандатната комисия анулира протокола и 
избрания за делегат се счита за нередовно избран за такъв и няма 
право да гласува. 

Чл. 3. (1) Поименните избори за управителни органи – УС, КК и КПЕ се 
провеждат с тайно гласуване двуетапно – избор и второ гласуване 
(балотаж). Гласуването и отчитането на вота може да се извърши с 
бюлетина или по електронен път. Редът, по който ще се извърши 
гласуването и неговото отчитане за ОС се определя с решение на УС на СРК 
на БЗС. 
(2) Подреждането на избраните кандидати се извършва по брой получени 
най-много гласове. 



(3) Избран е този кандидат, за който са гласували необходимото 
мнозинство делегати съгласно чл. 10, ал.2, от Устава на СРК на БЗС. 
(4) В случай, че повече от необходимия брой кандидати са получили 
50%+1, за избрани се считат тези, подредени по брой получени най-много 
гласове до попълване на необходимия брой членове на съответния орган. 
(5) В случай, че при първото гласуване не е попълнен състава на органа се 
провежда втори избор, при който непопълнените места се заемат от 
кандидатите, получили най-много гласове. 
(6)  В случай, че при първото гласуване нито един от кандидатите не е 
получил 50%+1 се провежда втори избор, при който подреждането става 
по брой получени най-много гласове 
(7) В случай, че  за непопълнено място се класират двама или повече 
кандидати с равен брой гласове, се провежда балотаж само между тях. За 
избран се счита кандидата, получил най-много гласове .   
Чл.4 (1) Изборите за управителни органи се провеждат в следния ред: 
1. за Председател на УС, Секретар на УС, Председател на КК и Председател 
на КПЕ. 
2. за Членове на УС, КК и КПЕ. 
(2) Всеки редовен член може да бъде номиниран за всички ръководни 
длъжности, като номинираният има право сам да определи органите, в 
които желае да участва. 
Чл. 5  (1) Изборът на делегати на Конгреса на БЗС се провежда след 
приключването на изборите по чл.4, т.1 и т.2. Председателят на УС, 
Секретарят на УС, Председателят на КК, Председателят на КПЕ, както и 
Членове на УС, КК и КПЕ, съгласно разпоредбите на Устава, са делегати по 
право от квотата на СРК на БЗС на конгреса на БЗС и не участват при избора 
на делегати.    
(2) Поименните избори за делегати на Конгреса на БЗС, представители на 
СРК,  се провеждат едноетапно, с тайно гласуване.  
(3) Класирането се извършва по брой получени най-много гласове до 
попълване на квотата на СРК на БЗС на конгреса на БЗС след приспадането 
на делегатите по право. 
Чл.6  Кандидатите за изборна длъжност на орган, съответно за делегати на 
Конгреса на БЗС са задължени да присъстват до обявяването на 
окончателните резултати.  
Чл. 7 (1) Комисията по избора се състои от Председател и членове. Общия 
брой на членовете на комисията, вкл. Председателя се определя от ОС и е 
винаги нечетен. 
 (2) Комисията по избора извършва подготовка на изборите, разглежда 
постъпилите жалби във връзка с провеждането на избора, като се 
произнася незабавно по тях с решение, което не подлежи на обжалване. 
(3) Комисията по избора регистрира и обявява кандидатите за членове на 
органите на районната колегия, съответно кандидатите за делегати на 
Конгреса на БЗС и провежда самия избор. 



 
ІІ. РЕД ЗА ГЛАСУВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВОТА С БЮЛЕТИНА 

 
Чл. 8. (1)Гласуването за длъжностите на управителните органи, техните 
членове и за делегати на Конгреса на БЗС става в последователността и 
реда определени с чл. 4 и чл. 5, ал.1 от този правилник.   
(2)  Бюлетините за изборите се изготвят от Комисията по избора и 
съдържат следните реквизити: 
1. Наименование на бюлетината. 
2. Трите имена на номинираните кандидати, подредени с поредни номера 
по реда на номинацията. 
3. Номинациите се правят устно, като номиниращия се представя и заявява 
имената и позицията за която номинира, или писмено, като номиниращия 
записва своите имена, имената на номинирания и позицията, за която го 
номинира. Предложения не могат да се правят за кандидати, които не 
присъстват на ОС. 
4. Председателят на комисията изготвя списък и докладва направените 
номинации по реда на постъпването им. 
5. След обявяване на кандидатурата на всеки номиниран, същият се 
представя, заявява, че е съгласен да заеме длъжността, за която е 
предложен и декларира, че не са налице пречки съгласно закона и устава 
за заемане на съответната длъжност. 
6. След като номинираният изрази съгласието си, водещите запитват 
предложителя дали желае да обясни защо е предложил съответния 
кандидат. 
7. Водещите заседанието запитват залата има ли някой, който да посочи 
законови (чл. 31 от ЗСОЛЛДМ) или уставни пречки (чл. 22 от Устава), че 
предложеният кандидат не може да заема съответната длъжност. 
8. След като се установи, че предложеният е съгласен и не са налице 
пречки да заеме длъжността, за която е предложен, той се включва в листа 
на кандидатите за гласуване. 
 
 
(3) Гласуването се извършва като със синьо мастило се ограждат номерата 
на тези кандидати, които гласувалият делегат желае да бъдат избрани. 
(4)  Комисията по избора обработва бюлетините като използва червено 
мастило. 
(5)  Бюлетината се счита за невалидна в следните случаи: 
1. Посочени са за избрани повече от необходимия брой  кандидати; 
2. Гласуването не е извършено съгласно изискванията на чл.8 ал.2 от този 
правилник. 
3. В бюлетината има зачертавания, прибавки и др. отбелязвания, които 
поставят под съмнение изпълнението на  чл.8 ал.2. 



Чл. 9 (1) След приключване на гласуването, комисията по избора 
разпечатва избирателните урни и извършва преброяването на 
бюлетините.  
(2) За резултата от избора се съставя протокол в два екземпляра, в който се 
обявяват окончателните резултати.  
(3) В протокола се вписват: общият брой на гласувалите, на действителните 
и недействителните бюлетини; имената на избраните кандидати, както и 
броят на гласовете, с които са избрани. Протоколът се подписва от 
председателя и членовете на комисията по избора, след което с нарочно 
решение комисията по избора се произнася за резултата от избора. 
Решението и протоколът се обявяват публично пред ОС. 
(4) Резултатът от балотажа се вписва в протокола по реда на ал.2 и ал.3. 
(5) Всички бюлетини и протоколи от изборите се запазват в архива до края 
на мандата. 
 

ІІ. РЕД ЗА ГЛАСУВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВОТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 
 
Чл. 10. (1)Гласуването за длъжностите на управителните органи, техните 
членове и за делегати на Конгреса на БЗС става в последователността и 
реда определени с чл. 4 и чл. 5, ал.1 от този правилник.  
(2) Разпечатките от електронното гласуване се подписват от Комисията по 
избора и се запазват в архива заедно с протоколите за избор до края на 
мандата. 
Чл. 11. При електронно гласуване и отчитане на вота Комисията изготвя 
списъци и кандидатски листи за съответните номинации, регистрира 
съответния избор след приключване на всяко едно гласуване, като изготвя 
протокол, в който отразява резултатите от изборите.  
Чл. 12.  При гласуването и избор на Председател на УС, Секретар на УС, 
Председател на КК и Председател на КПЕ, се прилагат следните правила: 
1. Номинация за кандидати се правят преди избора за съответните 
позиции, като се подават до комисията. Всеки, който не е избран на 
съответна длъжност след провеждане на гласуването може да бъде 
кандидат за всяка следваща длъжност.  
2. Номинациите се правят устно , като номиниращия се представя и 
заявява имената и позицията за която номинира, или писмено, като 
номиниращия записва своите имена, имената на номинирания и 
позицията, за която го номинира. Предложения не могат да се правят за 
кандидати, които не присъстват на ОС. 
3. Председателят на комисията изготвя списък и докладва направените 
номинации по реда на постъпването им. 
4. След обявяване на кандидатурата на всеки номиниран, същият се 
представя, заявява, че е съгласен да заеме длъжността, за която е 
предложен и декларира, че не са налице пречки съгласно закона и устава 
за заемане на съответната длъжност. 



5. След като номинираният изрази съгласието си, водещите запитват 
предложителя дали желае да обясни защо е предложил съответния 
кандидат. 
6. Водещите заседанието запитват залата има ли някой, който да посочи 
законови (чл. 31 от ЗСОЛЛДМ) или уставни пречки (чл. 22 от Устава), че 
предложеният кандидат не може да заема съответната длъжност. 
7. След като се установи, че предложеният е съгласен и не са налице 
пречки да заеме длъжността, за която е предложен, той се включва в листа 
на кандидатите за гласуване. 
8. Гласува се само „за” . 
9. Независимо от броя на кандидатите може да се гласува «за» само за 
един от предложените кандидати. Това ограничение се обявява 
задължително преди всяко гласуване. Система за гласуване автоматично 
анулира всяко следващо гласуване «за» след първото. 
10. За избран се обявява кандидатът получил половината плюс един от 
гласовете на регистрираните делегати на ОС. В система за гласуване 
предварително е въведен броя на регистрираните делегати, обявен от 
Мандатната комисия. 
11. Ако при първия етап на гласуването никой не получил половината плюс 
един от гласовете на регистрираните делегати, се провежда втори етап на 
гласуване – балотаж само между кандидатите получили най-много 
гласове. Може да се гласува „за”само за един от тях. Това се обявява 
преди гласуването. Системата за гласуване автоматично анулира всяко 
следващо гласуване „за”. За избран се обявява кандидатът получил най-
много гласове. 
12. Резултатите от всяко гласуване и имената на избраните се обявяват от 
Председателя на изборната комисия и се вписват в протокола. 
Чл. 13.  При гласуването и избор на Членове на УС, КК и КПЕ, се прилагат 
следните правила: 
1. Кандидатите за членове на УС, КК и КПЕ се предлагат от делегатите 
преди съответното гласуване. Номинациите се правят устно, като 
номиниращия се представя и заявява имената и позицията за която 
номинира, или писмено, като номиниращия записва своите имена, 
имената на номинирания и позицията, за която го номинира  
2. Предложения не могат да се правят за кандидати, които не присъстват 
на ОС. 
3. Комисията по избора изготвя списък на номинираните, който се 
представя от нейния Председател. 
4. След обявяване на кандидатурата всеки номиниран заявява пред ОС, че 
е съгласен да заеме длъжността, за която е предложен и декларира, че не 
са налице пречки съгласно закона и устава за заемане на съответната 
длъжност. 



5. След като номинираният изрази съгласието си, водещите запитват 
предложителят дали желае да обясни защо е предложил съответния 
кандидат. 
6. Водещите заседанието запитват залата има ли някой, който да посочи 
законови, уставни или други пречки, че предложеният кандидат не може 
да заема съответната длъжност. 
7. След като се установи, че предложеният е съгласен и не са налице 
пречки да заеме длъжността, за която е предложен, той се включва в 
листата на кандидатите за гласуване. 
8. За провеждане на гласуването от комисията по избора се изготвя 
поименна листа на кандидатите със съответен номер по реда на 
постъпването на номинациите им, която се представя пред ОС от 
Председателя на комисията по избора.  
9.  Гласува се замо „за”. 
10. Независимо от броя на кандидатите може да се гласува «за» само за до 
седем кандидати за членове на УС, „за“ и до шест кандидати за членове на 
КК и КПЕ от предложените. Това ограничение се обявява задължително 
преди всяко гласуване. Система за гласуване автоматично анулира всяко 
следващо гласуване «за» след първото за един и същ кандидат, а също 
анулира гласовете над горепосочената бройка. 
11. За избрани се обявяват кандидатите за член на УС, КК и КПЕ получили 
половината плюс един от гласовете на регистрираните делегати на ОС. В 
система за гласуване предварително е въведен броя на регистрираните 
делегати, обявен от Мандатната комисия. 
12. Ако на първия етап за избор на членове на УС, КК и КПЕ, повече от 
необходимия брой кандидати са получили 50%+1, се прилага правилото на 
чл. 3, ал. 4 от този правилник. 
13. Ако на първия етап за избор на членове на УС, КК и КПЕ не е попълнен 
състава на съответния орган се провежда втори избор, след който 
кандидатите се класират съгласно правилото на чл. 3, ал.5 от този 
правилник. 
14. В случай, че при първото гласуване нито един от кандидатите не е 
получил 50%+1 се провежда втори избор, след който кандидатите се 
класират съгласно правилото на чл. 3, ал.6 от този правилник.  
15. На втори етап се гласува по нова листа, изготвена от комисията и 
представена от Председателя и, в която кандидатите са подредени по 
низходящ ред с оглед на броя на получените от тях гласове при първия 
етап, а в случаи на равен вот или нулев, по азбучен ред на лично име. 
16. В случай, че  за непопълнено място се класират двама или повече 
кандидати с равен брой гласове, се провежда балотаж само между тях. За 
избран се счита кандидата, получил най-много гласове . 
17. Резултатите от гласуването се обявяват от Председателя на комисията 
по избора и се вписват в протокола.  



Чл. 14.  При гласуването за делегати на Конгреса на БЗС, се прилагат 
следните правила: 
1. Кандидатите за делегати на Конгреса на БЗС се предлагат от делегатите 
на ОС преди съответното гласуване. Номинацията се извършва само 
писмено, като предложителя изписва имената на номинирания и кой го 
предлага.   
2. Предложения не могат да се правят за редовни членове на СРК на БЗС 
които не присъстват на ОС.  
3. След обявяване на кандидатурата, всеки номиниран заявява устно пред 
ОС, че е съгласен да бъде делегат на СРК за Конгреса на БЗС и той се 
включва в списъка на кандидатите за гласуване. 
4. За провеждане на гласуването, от комисията по избора се изготвя 
поименна листа на кандидатите като всеки един има номер съответен на 
реда на постъпването на номинацията му, която се представя пред ОС от 
Председателя на комисията.  
5. Листата се разпечатва и предоставя на делегатите 
6.  Гласува се замо „за” 
7. Независимо от броя на кандидатите, може да се гласува «за» толкова 
пъти колкото е квотата на СРК за делегати на Конгреса на БЗС намалена с 
броя на делегатите по право съгласно чл. 5, ал.1 от този правилник. Това 
ограничение на броя гласове се обявява задължително преди започване 
на гласуването от Председателя на комисията по избора. Системата за 
гласуване автоматично анулира всяко следващо гласуване «за» след 
изчерпването на броя. 
8. След приключване на гласуването и отчитане на подаденият вот от 
системата, кандидатите се подреждат по брой получени гласове. 
Председателят на комисията обявява резултатите и ги вписва в протокола. 
9. В случай, че на последните места има двама или повече кандидати с 
равен брой гласове се провежда балотаж между тях за заемането на 
позициите. Системата за гласуване автоматично анулира всяко следващо 
гласуване «за» след изчерпването на броя.  
9. В случай, че при така проведеното гласуване квотата на СРК не бъде 
попълнена поради нулев вот за част от кандидатите, по изключение от 
правилото на чл. 5, ал.2 от този правилник се допуска провеждането на 
второ гласуване - балотаж.  
10. За балотажа комисията изготвя нова листа в която подредени по 
азбучен ред по малко име участват само тези номинирани кандидати 
които са с нулев вот. Листата се обявява от Председателя на комисията. 
11. На балотажа се гласува «за» толкова пъти колкото са необходимите 
бройки за допълване квотата на СРК след първото гласуване. Това 
ограничение се обявява задължително преди започване на гласуването от 
Председателя на комисията. Система за гласуване автоматично анулира 
всяко следващо гласуване «за» след изчерпването на броя. 



12. След приключване на балотажа и отчитане на подадения вот от 
системата, кандидатите се подреждат по брой получени гласове. 
Председателят на комисията обявява резултатите и ги вписва в протокола. 
 
 
Настоящия правилник е изработен на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 1    
т. 1 и т. 7 от ЗСОЛЛДМ във връзка с чл. 11, ал. 3 и чл. 13,  т. 3, т.5 и т. 10 от 
Устава на СРК на БЗС като с него се определят условията и реда за 
провеждането на избори за ръководните органи  на СРК на БЗС  и 
представители /делегати/  на СРК в Конгреса на БЗС и е приет на 
05.04.2014г. от Общото събрание на СРК на БЗС. 
 
София 
05.04.2014 г. 
 
  



Приложение № 1 към правилник за провеждане  

на избори за делегати на ОС на СРК на БЗС 

 
 

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 
СРК НА БЗС с мандат ………………… г. 

съгласно чл.7 ал. (6) от Устава на СРК на БЗС и  
Чл. 2. (1) от Правилник за провеждане на избори от 05.04.2014 г. 

 
ДНЕС: …………………. В гр. София се проведе събрание за избор на делегат 
на Общо събрание на СРК на БЗС 
На събранието присъстваха: 

 
1. Д-р 

……………………………………………………….ЕГН……………………ЛПК……………… 
       /име, презиме, фамилия/ 
      Подпис: 
 

2. Д-р …………………………………………………….ЕГН……………………ЛПК……………… 
      /име, презиме, фамилия/ 
      Подпис: 
 

3. Д-р …………………………………………………….ЕГН……………………ЛПК……………… 
      /име, презиме, фамилия/ 
      Подпис: 
 
 
За делегат беше избран( един от горните трима!): 
 
Д-р …………………………………………………….ЕГН……………………ЛПК……………… 
      /име, презиме, фамилия/ 
  Подпис на избрания за делегат: 

 
 
Предал Протокола: Д-р ……………………………………….  

      /име, фамилия/         Подпис: 
 


