
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
Пловдив област

Попълване Протокол приложение № 97-НС-хм от СИК

Седемнадесети изборен район - Пловдивски



ПРОТОКОЛ: част I

ВАЖНО: Избирателната кутия не се отваря!

Част I се попълва преди отваряне на избирателната кутия.

Първо се работи с черновата на протокола. 

Данните върху черновата на протокола се попълват, като се спазват
указанията, дадени в самия протокол, и се вписват четливо с
думи и с цифри.

в буква „А“ се вписва броят на получените от СИК в
предизборния ден бюлетини, като се вписва числото по т. 4 от
протокола за предаване и приемане на изборни книжа и
материали на СИК (Приложение № 77-НС);





ПРОТОКОЛ: т. 1

В т. 1 се вписва броят избиратели в избирателния списък при

предаването му на СИК, включително и вписаните в

допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в

изборния ден.





ПРОТОКОЛ: т. 2 и т. 3

В т. 2 се вписва общият брой на гласувалите избиратели според 
положените подписи в избирателния списък, включително и подписите 
в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък. 

В т. 3 се вписва общият брой на тези пет вида бюлетини:

- унищожените от СИК бюлетини (бюлетини за образец - залепени на 
таблото, увредените механично при откъсване от кочана);

- недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 ИК (несъответстващ 
номер);

- недействителните бюлетини по чл. 227 ИК (заснет вот); 

- недействителните бюлетини по чл. 228 ИК (показан вот);

- сгрешените бюлетини (избирателят е сбъркал при гласуването и е 
гласувал повторно по чл. 267, ал. 2 ИК);





ПРОТОКОЛ: част II

Част II се попълва след:

- попълване на част І

- отстраняване на всички вещи и книжа от масата

С изключение на черновата от протокола!

- отваряне на избирателната кутия



ПРОТОКОЛ: т. 4

4а. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини

4б. Брой на участвалите в машинното гласуване

4. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и на
участвалите в машинното гласуване (сумата от 4а и 4б).





ПРОТОКОЛ: т. 5

5. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни
гласове (бюлетини).

Включва:
- броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по

установен образец за съответния изборен район;

- в които има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;

- не съдържат два печата на съответната СИК;

- вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят;

- отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“
или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече
от едно квадратче за гласуване;

- не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със
син цвят (празни бюлетини).





ПРОТОКОЛ: т. 6

6а. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни 
гласове (бюлетини) (сумата от т. 6.1а и т. 6.2а)

6б. Общ брой на действителните гласове от машинното гласуване

6. Общ брой на всички действителни гласове (сумата от т. 6а и 
т. 6б)





ПРОТОКОЛ: т. 6

6.1а. Брой на намерените в избирателната кутия действителни

гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и

инициативни комитети

6.1б. Брой на действителните гласове за кандидатските листи от

машинното гласуване

6.1. Общ брой на действителните гласове, подадени за

кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети

(сумата от т. 6.1а и т. 6.1б)





ПРОТОКОЛ: т. 6

6.2а. Брой на намерените в избирателната кутия действителни

гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“

6.2б. Брой гласували за „Не подкрепям никого“ от машинното

гласуване

6.2. Общ брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не

подкрепям никого“ (сумата от т. 6.2а и т. 6.2б)





ПРОТОКОЛ: т. 7

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ

от бюлетини (Б) ………. брой 

от маш. глас. (МГ) ………. брой 

общо Б + МГ ………. брой 





ПРОТОКОЛ: т. 7.1

Общ брой на действителните гласове,
подадени за кандидатските

листи на партии, коалиции и инициативни

комитети

[сумата от т. 7 (общо Б + МГ)]





ПРОТОКОЛ: т. 8

БРОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ за всеки кандидат

Х – преференция отбелязана в хартиена бюлетина 

(числото се попълва в клетка „х“)

М - преференция отбелязана с машинно гласуване

(числото се попълва в клетка „м“)

Х+М – общ брой преференции за даден кандидат





ПРОТОКОЛ: т. 8

Първо се попълва клетка „Общ брой преференции“

(сумата от клетки „х+м“ за всеки кандидат)

След това се попълва клетка „Без преференции“

(от сумата от т. 7 (общо Б + МГ) се изважда получената сума

от клетка „Общ брой преференции“)





ПРОВЕРКА на протокола:

СИК трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да провери: 

1. Числото по т. 2 трябва да е равно на числото по т. 4 и да е по-малко

или равно на числото по т. 1.

2. Числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5 и т. 6.

3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6.1 и т. 6.2.

4. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 

(общо Б + МГ) и да е равно на числото по т. 6.1.

5. За всяка партия и коалиция числото по т. 7 (общо Б + МГ) трябва да е

равно на сумата от числата по т. 8 

(обща сума: клетка „без преференции“ + клетка „общ брой преференции“).
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БЛАГОДАРИМ ВИ 

ЗА 

ВНИМАНИЕТО!


