ПРИЛОЖЕНИЕ № 50

СЕКЦИОННИЯТ

ПРОТОКОЛ Е В ТРИ ИДЕНТИЧНИ
ЕКЗЕМПЛЯРА И Е ИЗРАБОТЕН НА ТРИПЛАСТОВА
ИНДИГИРАНА ХАРТИЯ. ВСЕКИ ЕКЗЕМПЛЯР Е НА ДВА
ЛИСТА С ОБОСОБЕНИ СТРАНИЦИ.
ОБРАЗЕЦЪТ С ОГЛЕД КОМПЮТЪРНАТА ОБРАБОТКА НА
ДАННИТЕ СЕ ОДОБРЯВА ОТ ЦИКЕП.

ПРОТОКОЛ–ЛИСТ1
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№
район община
адм. район
секция
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
на 7 юни 2009 г.
населено място ………………….…………кметство ….….………..……….
община …………………административен район ……….…………………
избирателен район……………………………………..………... № …………
Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими
кандидати:
……………………………………
………………………...
(с думи)
(с цифри)
Днес, ………………….…………….…….. 2009 г., в ……………..……. часа
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 4. .………..………………..……..
2. …………………..……….. 5. .………..……………………....
3. …………………………… 6. .………..……………................
на основание чл. 100 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република
България състави този протокол за установяване на резултатите от гласуването в секцията.
Изборът започна в……… часа на 7 юни 2009 г. и завърши в……… часа на същия ден,
когато председателят на секционната избирателна комисия обяви гласуването за приключило и
се пристъпи към отчитане на резултатите.
При отварянето на избирателната/ите кутия/и и при определяне на резултатите от
гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и
инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
…………………………………………………………………………….………...
………………………………………………………………………………………
(посочват се имената им и в качеството на какви присъстват)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите в основния и допълнителния
избирателен списък
(т.1 = т.2 + т.3 + т.4)
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)

2. Брой на избирателите в основния избирателен списък
(равен на броя на избирателите в част I и част II на основния
избирателен списък при предаването му на СИК)
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на избирателите, вписани от СИК в допълнителната
страница на основния избирателен списък в изборния ден
(т. 3 = т. 8 + т. 9 + т. 10 + т. 11 + т. 12)
…………………………………….............................................
(с думи)
4. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък
(т.4 = т.5 + т.6 + т.7)
…………………………………………………………………
(с думи)
5. Брой на удостоверенията за гласуване на друго място
…………………………………………………………………
(с думи)
6. Брой на на декларациите на ученици и студенти по чл. 39,
ал. 10
…………………………………………………………………
(с думи)
7. Брой на декларациите на избиратели с физически или
зрителни увреждания по чл. 96, ал. 3
…………………………………………………………………
(с думи)
8. Брой на декларациите по чл. 31, ал. 6
…………………………………….............................................
(с думи)
9. Брой на декларациите по чл. 38
…………………………………….............................................
(с думи)
10. Брой на декларациите по чл. 46, ал. 9
(за гласуващите в държави извън ЕС)
…………………………………….............................................
(с думи)
11. Брой на декларациите по чл. 46, ал. 13
(за за гласуващите в други държави-членки на ЕС)
…………………………………….............................................
(с думи)
12. Брой на декларациите по чл. 91
…………………………………….............................................
(с думи)
13. Брой на гласувалите избиратели според подписите в
избирателните списъци (основен и допълнителен)
…………………………………………………………………
(с думи)
14. Брой на намерените в избирателната кутия пликове
…………………………………………………………………
(с думи)
15. Брой на пликовете, които не съдържат бюлетини по
установения образец, включително празните пликове
…………………………………………………………………

……………………………..
.(с цифри)

……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
………………….………

(с думи)
16. Брой на пликовете, които съдържат бюлетини с вписани в
тях специални символи като букви и числа, както и с
поставени други предмети, позволяващи да се разкрие
самоличността на избирателя
…………………………………….............................................
(с думи)
17. Брой на пликовете, които съдържат повече от дена
бюлетина по установения образец за различни кандидатски
листи
…………………………………………………………………
(с думи)
18. Брой на недействителните гласове
(т.18 = т.15 +т.16 + т.17)
…………………………………………………………………
(с думи)
19. Брой на пликовете, съдържащи една или повече бюлетини
по установения образец за една и съща кандидатска листа и
еднакво предпочитание (преференция)
…………………………………………………………………
(с думи)
20. Брой на пликовете, в които са намерени повече от една
бюлетина по установения образец за една и съща кандидатска
листа, но с отбелязани различни предпочитания
(преференции)
…………………………………………………………………
(с думи)
21. Брой пликове, съдържащи една или повече бюлетини по
установения образец за една и съща кандидатска листа без
отбелязани предпочитания (преференции)
…………………………………….............................................
(с думи)

(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

………………….………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

22. Брой на действителните гласове
(т.22 = т.19 + т.20 + т.21)
………………………………………………………………
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

23. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ
ЛИСТИ
Наименование на партията или
коалицията или имената на
независимите кандидати

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

……………………………………………

……………

……………

……………………………………………

……………

……………

Поредността на изписване е според жребия по чл. 54, ал. 3 от Закона за избиране на членове на Европейския
парламент от Република България

Спорове за действителността на бюлетините, взети по тях решения от СИК и бележки
и възражения на членове на комисията по взетите решения:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................

(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли
особени мнения, като текстовете им се прилагат и са неделима част от протокола)
След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните жалби и възражения:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е направена жалбата или заявлението и взето ли е
решение от СИК. Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения,
ако има такива, се прилагат към протокола и са неделима част от него)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
Брой недействителни бюлетини по чл.95, ал.11 -………………………. (………………………….)
(с думи)
(с цифри)
Този протокол беше съставен в три екземпляра при спазване на изискванията на глава
8 от ЗИЧЕПРБ.
Членове на избирателната комисия, подписали този протокол с особено мнение:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(мотивите се прилагат и са неразделна част от протокола)
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Брой на поправките, извършени в този протокол и заверени на съответните места с
подписите на членовете на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ……… юни 2009 г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……

СЕКРЕТАР: ……………….……………..
4. …………………………….……………
5 …………….…………….……………....
6. ………………………………………….

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не може да
откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено
мнение. Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините. Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен в случаите,
когато протоколът е подписан от две трети от списъчния състав на комисията.
По т. 19 под еднакво предпочитание (преференция) се разбира отбелязване на един и същи кандидат.
При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери удовлетворяването на следните
контроли:
1. Числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2, т. 3 и т. 4.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12.
3. Числото по т. 1 трябва да е по-голямо или равно на числото по т. 13.
4. Числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, т. 6 и т. 7.
5. Числото по т. 14 трябва да е равно на числото по т. 13.

6.Числото по т.14 трябва да е равно на сумата от числата пот.18 и т.22
7. Числото по т. 18 трябва да бъде равно на сумата от числата по т. 15, т. 16 и т. 17.
8. Числото по т. 22 трябва да бъде равно на сумата от числата по т. 19, т. 20 и т. 21.
9. Числото по т. 22 трябва да е равно на сумата от гласовете за отделните кандидатски листи по т. 23.

