
I. МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СГРАДАТА, 
В КОЯТО СЕ НАМИРАТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ

1
Поставяне на видно място на 
информационни табели или 
информиране по друг начин на 
участниците в изборния процес за 
задължението да носят защитна маска за 
лице, да спазват физическа дистанция и да 
извършват хигиена на ръцете. 

2
Маркиране на местата за изчакване извън 
избирателната секция, така че да се осигури 
поддържането на физическа дистанция от 
поне 1.5 метра между участниците в 
изборния процес.

3
Осигуряване на дезинфектант за 
ръце на входа на сградата на 
избирателната секция.

4
Обособяване, доколкото е възможно, на 
отделни входни и изходни коридори в 
сградата, в която са разположени 
избирателните секции, както и тяхното 
подходящо маркиране. При невъзможност, 
обособяване на коридори за еднопосочно 
придвижване на избирателите и 
останалите участници в 
изборния процес, чрез 
маркировка и ограничители. Осигуряване на контрол на входа на 

сградата, в която се намират избирателните 
секции, за пропускане и насочване на 
ограничен брой избиратели към 
избирателните секции съответно до изхода 
на сградата, с цел да се избягват струпвания, 
така че избирателите да прекарват 
възможно най-малко време вътре в 
сградата.

6
Информация за избирателните секции да 
бъде изложена на видно място 
пред сградата, в която се 
помещават.

8 Периодично провеждане на 
дезинфекция на контактни 
повърхности.

Осигуряване на кошове за отпадъци, 
снабдени с полиетиленов плик. 
Препоръчително е кошовете да 
са с капак и педал.

9
Осигуряване на достатъчни количества 
сапун, хартиени кърпи и/или сушилни 
за ръце в санитарните възли.

УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА МЕРКИТЕ В УСЛОВИЯТА НА 
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ 

5

7

II. МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ИЗБОРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1
Поставяне на информационното 
табло пред секцията на табели за 
информиране на участниците в 
изборния процес за задължението 
да носят защитна маска за лице, да 
спазват физическа дистанция и да 
извършват хигиена на ръцете. 

5
Провеждане на редовно проветряване чрез 
естествената вентилация на помещенията, 
като например прозорецът/прозорците се 
държи/държат отворени. Ако е невъзможно 
да са постоянно отворени, проветряването се 
извършва за поне 5 до 10 минути на всеки 
час. Ако сградата, в която се намира 
избирателната секция, не позволява 
отварянето на прозорците, то 
общообменните климатично-вентилационни 
инсталации трябва да бъдат настроени така, 
че да осигуряват приток на външен въздух в 
помещенията, на сравнително чести 
периоди и да изтеглят замърсения въздух от 
помещенията. Допълнително използваните 
системи следва да работят така че да не 
позволяват смесването на 
въздушни потоци от 
едно помещение 
в друго. 

2 Маркиране на местата за изчакване в 
избирателната секция, така че да се осигури 
поддържането на физическа дистанция от 
поне 1.5 метра между участниците в изборния 
процес; маркиране на пода пред масата, на 
която се намират членовете на секционната 
избирателна комисия с линия, която да указва 
на избирателите спазването на дистанция 
между тях и членовете на избирателната 
комисия.

3
Осигуряване на дезинфектант за 
ръце на входа на сградата на 
избирателната секция.

4
Задължително осигуряване на физическа 
дистанция от поне 1.5 метра между 
членовете на секционната избирателна 
комисия и останалите участници в изборния 
процес вътре в изборната секция. Избягва се 
размяна на местата на членовете 
на избирателната комисия, 
доколкото е възможно.

При възможност кабината за гласуване да 
бъде поставена така, че входът й да е 
обърнат към стена, за да се избегне 
докосване от избирателите 
на пердето на входа на 
кабината за гласуване.

6

В секциите, в които се провежда машинно 
гласуване, задължително се осигурява 
дезинфектант за ръце в близост 
до устройството.
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III. МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИИ, 
НАБЛЮДАТЕЛИ, КАНДИДАТИ, ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ, УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА 
ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ИЗБОРИТЕ, ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА, КАТО СЛУЖИТЕЛИ 
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОХРАНА И ДРУГИ

1
Измерване на телесна температура на 
членовете на секционните избирателни 
комисии с безконтактен термометър, като 
лицата с повишена телесна температура /над 
37.0 градуса по Целзий/ или с прояви на остри 
респираторни болести (кашлица, хрема, 
затруднено дишане и др.) не се допускат до 
избирателната секция. 
Наблюдатели, кандидати, застъпници на 
кандидатски листи, упълномощени 
представители на партии, коалиции и 
инициативни комитети, представители на 
средствата за масова информация и други 
лица, участващи в изборите, извън посочените 
лица, като служители на общинска 
администрация, охрана и др. с прояви на остри 
респираторни болести или с повишена 
телесна температура в изборния 
ден не трябва да присъстват 
в избирателните секции.

2
Осигуряване на лични предпазни средства 
(защитни маски за лице и ръкавици) за 
членовете на секционните избирателни 
комисии, наблюдатели, кандидати, 
застъпници, упълномощени представители 
на партии, коалиции и инициативни 
комитети, представители на средствата за 
масова информация и други лица, 
участващи в изборите извън посочените 
лица, като служители на общинска 
администрация, охрана и др.

5
Редовно измиване с вода и сапун или 
обтриване на ръцете с дезинфектант за ръце. 
Препоръчва се използване на ръкавици от 
членовете на секционните избирателни 
комисии при контакт с предмет (лични 
документи, химикалки, печати и др.). 
Периодично ръкавиците се дезинфекцират, 
както се извършва дезинфекцията на ръцете. 
Периодично ръкавиците се сменят, като преди 
тяхното сваляне те се дезинфекцират, а след 
тяхното сваляне – ръцете се дезинфекцират 
или измиват с топла вода и сапун. Избягване на 
докосването на лицето с недезинфекцирани/
неизмити ръце или с ръкавици.

6
Ограничаване до минимум на директните 
контакти (ръкостискане, прегръщане и др.). 
При невъзможност, провеждане на 
дезинфекция на ръцете или измиване на 
ръцете с топла вода и сапун 
след осъществен контакт.

3
Носене на защитна маска за лице от всички 
горепосочени лица по време на 
пребиваването им в сградата на 
избирателната секция и в избирателната 
секция и при осъществяването на други 
дейности, свързани с изборния процес.

4
Спазване на физическа дистанция от поне 1.5 
м. между горепосочените лица и 
останалите участници в 
изборния процес.

7
Задължителна смяна на защитната маска за 
нос и уста при нарушена цялост 
или когато се навлажни.

8
Защитната маска за нос и уста се сваля само при консумация на напитки или храна, 
което се препоръчва да се осъществява при възможност на открито или при 
спазване на физическа дистанция от поне 1.5 м. от други лица.

9
Ако по време на престой в избирателната секция някое от горепосочените лица прояви симптоми на остро 
респираторно заболяване или други симптоми на инфекциозно заболяване (повръщане, диария, главоболие и др.) 
се уведомява председателя на секционната избирателна комисия. Лицето се изолира в определено за целта 
помещение, като избягва контакт с други лица до пристигане на екипа на Центъра за спешна медицинска помощ 
или се изпраща към дома, при възможност със собствен транспорт. Не се препоръчва 
използването на градски транспорт. Извършва се дезинфекция на контактните 
повърхности и предметите, с които е имало контакт лицето.

IV. МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

1
Избирателите трябва да носят защитна 
маска за лице, която да покрива носа и 
устата. Ако избирателят няма защитна 
маска за лице следва да му бъде 
предоставена на входа на 
сградата, в която се помещава 
избирателната секция.

2 Създаване на организация по недопускане на 
струпване на избирателите пред и в 
избирателната секция. Да се спазва физическа 
дистанция от поне 1,5 метра, както 
между избирателите, така и с 
останалите участници в 
изборния процес.

3
Дезинфекциране на ръцете при 
влизане в сградата, в която е поместена 
избирателната секция и/или на входа 
на избирателната секция. За времето на 
пребиваване в сградата избирателите 
трябва да избягват да докосват 
повърхности, доколкото е 
възможно.

4 След гласуване, напускане от избирателите на 
сградата на избирателната секция 
следва да се осъществява 
възможно най-бързо.

5 Достъпът на избирателите до избирателната 
секция се организира, така че да не се допуска 
струпване вътре и пред съответната секция и 
при спазване на физическа 
дистанция от 1.5 м.



6
При удостоверяване на самоличността на 
избирател, той сам показва своята лична карта 
и я поставя на масата/банката, където е 
разположена избирателната 
комисия. 

7
За да бъде идентифициран, избирателят 
може да бъде инструктиран да свали 
защитната маска за кратко време, като 
спазва разстояние поне 1.5 м. от членовете 
на секционната избирателна комисия. След 
идентифициране , избирателят поставя 
маската си правилно, като 
покрие носа и устата си.

8
Избягване на физически контакт с членовете 
на секционната избирателна комисия, докато 
избирателят се подписва в избирателния 
списък и когато взема и предава бюлетината. 
Доколкото е възможно, химикалките, които ще 
се ползват от избирателите за подписване, да 
бъдат подредени така че избирателят да може 
да вземе сам, без да има пряк контакт с 
членовете на секционната избирателна 
комисия, под техен надзор и ръководство. 
След употреба използваната 
химикалка се дезинфекцира.

9
При използване на машина за гласуване 
избирателят извършва дезинфекция на 
ръцете си непосредствено преди 
процеса на гласуване с осигурен 
за целта дезинфектант.

V. МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, 
ПОСТАВЕНИ ПОД ДОМАШНА ИЗОЛАЦИЯ И КАРАНТИНА

1
При вот, упражнен от лица на домашна 
изолация и/или лечение или под карантина, 
членовете на подвижната избирателна секция 
и водачът на превозното средство трябва да 
носят: защитен костюм за еднократна 
употреба, ръкавици, защитен шлем с 
хирургична маска или защитна маска за лице 
тип FFP2/FFP3. Шлемовете се дезинфекцират 
след приключване на гласуването в дадено 
домакинство/адрес. Ръкавици се заменят 
или дезинфекцират с дезинфектант за 
ръце след приключване на гласуването 
в дадено домакинство/адрес.

2
Членовете на подвижните избирателни 
комисии и водачът на превозното средство, 
изпълняват всички необходими действия по 
възможност на входа на жилището на 
избирателя, като осигуряват разстояние от 
поне 1.5 метра помежду 
си и избирателя. 

3

VI.МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ С 
ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 
ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, С ТРАЙНИ 
УВРЕЖДАНИЯ

При вот, упражнен от лица с трайни 
увреждания, членовете на подвижната 
избирателна секция и водачът на превозното 
средство трябва да носят защитна маска за 
лице тип FFP2/FFP3 и ръкавици. Ръкавици се 
заменят или дезинфекцират с дезинфектант 
за ръце след приключване на 
гласуването в дадено 
домакинство/адрес.

2 Членовете на подвижните избирателни 
комисии и водачът на превозното средство, 
изпълняват всички необходими действия, 
като по възможност осигуряват 
разстояние от поне 1.5 метра 
помежду си и избирателя. 

Избирателят, който гласува чрез подвижна избирателна кутия трябва да носи защитна маска, покриваща устата и 
носа. Избирателят трябва да дезинфекцира ръцете си, преди да вземе бюлетината и да свали за кратко време 
защитната маска, ако е необходимо за да бъде идентифициран, след което отново да постави правилно защитната 
маска, така че да покрива носа и устата му. Избирателят се подписва в избирателния списък, като използва 
лична/своя химикалка, когато е възможно. Ако е възможно, подвижната избирателна кутия, използвана от 
избирателя, се дезинфекцира от член на подвижната избирателна комисия, след гласуване чрез напръскване с 
дезинфектант на повърхности или чрез избърсване с кърпа, напоена с дезинфектант за повърхности.
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VII. МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ В ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ В 
ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Организацията и провеждането на вот, упражняван от лица, настанени в лечебно заведение за 
болнична помощ, следва да е съобразена с Наредба № 3 от 8.05.2013 г. на Министерство на 
здравеопазването за утвърждаване на Медицински стандарт превенция и контрол на вътреболничните 
инфекции и актуалните заповеди на министъра на здравеопазването, дадени във връзка с обявената 
епидемична обстановка.

Избирателят, който гласува чрез подвижна избирателна кутия трябва да носи защитна 
маска, покриваща устата и носа. Избирателят трябва да дезинфекцира ръцете си, преди да 
вземе бюлетината и да свали за кратко време защитната маска, ако е необходимо за да 
бъде идентифициран, след което отново да постави правилно защитната маска, така че да 
покрива носа и устата му. Избирателят се подписва в избирателния списък, като използва 
лична/своя химикалка, когато е възможно. Ако е възможно, подвижната избирателна 
кутия, използвана от избирателя, се дезинфекцира от член на подвижната избирателна 
комисия, след гласуване чрез напръскване с дезинфектант на повърхности или чрез 
избърсване с кърпа, напоена с дезинфектант за повърхности.



VIII.МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА 
ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ 
КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА РИК

1
Членовете на избирателните комисии и всички лица, участващи в процеса на отчитане на изборните резултати и 
предаване на протоколите от СИК на РИК и изборните книжа и материали на общинската администрация, трябва 
да носят защитна маска за лице, покриваща устата и носа, ръкавици и да поддържат разстояние от поне 1.5 
метра помежду си. Предаването на изборните книжа следва да се извършва от секционните избирателни 
комисии при възможност по график, с цел недопускане струпване на лица пред съответните помещения, 
определени за целта.

2
След приключване на процеса, членовете на избирателните комисии и всички лица, участващи в него свалят 
ръкавиците си и дезинфекцират ръцете си.

3
В помещенията се извършва редовно проветряване чрез естествена вентилация, като например 
прозорецът/прозорците се държат отворени. Ако е невъзможно те да са постоянно отворени проветряването се 
извършва за поне 5 до 10 минути на всеки час. Ако сградата/ помещението, в което се извършва отчитането на 
изборните резултати и предаването на протоколите и изборните книжа и материали, не позволява отваряне на 
прозорците, то общообменните климатично-вентилационни инсталации трябва да бъдат настроени така, че да 
осигуряват приток на външен въздух в помещенията, на сравнително чести периоди, и да изтеглят замърсения 
въздух от помещенията. Допълнително използваните системи следва да работят така, че да не позволяват 
смесването на въздушни потоци от едно помещение в друго.

НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ 
ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС

Дезинфекцирайте
ръцете си

Спазвайте 
дистанция от 1.5 м.

Носете предпазна 
маска


