
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Пловдив област

Попълване Протокол приложение № 96-НС от СИК

Седемнадесети изборен район - Пловдивски



ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНА БЮЛЕТИНА

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.

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



ПРОТОКОЛ: т. 1 и т. 2

В т. 1 се вписва броят избиратели в избирателния БЕЗ вписаните в

допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в

изборния ден.

В т. 2 се вписва броят на избирателите, вписани в допълнителната

страница (под чертата) на избирателния списък



ПРОТОКОЛ: т. 3

В т. 3 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. а) се вписва общият брой на неизползваните бюлетини

В т. б) 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: т. 4

Данни извън избирателния списък и извън избирателната кутия





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. 5 и т. 6

5. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини –
ВСИЧКИ

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



ПРОТОКОЛ: т. 7

7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни

гласове (бюлетини) (сумата от т. 7.1 и т. 7.2)

7.1. Общ брой на действителните гласове, подадени за 

кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети

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

подкрепям никого“





ПРОТОКОЛ: т. 8



ПРОТОКОЛ: т. 9



ГЛАСУВАНЕ СЪС СУМГ

ПРОТОКОЛ: част I





ПРОТОКОЛ: част II



ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА МАШИННО 

ГЛАСУВАНЕ 

ПРОТОКОЛ (Приложение 96-НС-хм)

Част I

ВАЖНО: Част I се попълва преди отваряне

на избирателната кутия.

Първо се работи с черновата на протокола.

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

В т. 1, 2 и 3 се вписват данните от избирателния списък



ВАЖНО: Попълва се броят на всички гласували – с хартиена бюлетина и със СУМГ



В т. а) се вписва общият брой на неизползваните бюлетини

В т. б) 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: т. 4

Данни извън избирателния списък и извън избирателната кутия





ПРОТОКОЛ: част II

Част II се попълва след отваряне на избирателната кутия



ПРОТОКОЛ: част II

ВАЖНО!!! – т. 6, 7, 8 и 9 се отнасят само до хартиени бюлетини, 

намерени в избирателната кутия

Машинният вот не се отбелязва в този протокол







Преброяване на контролни разписки – Протокол 

96-НС-кр

ВАЖНО!!! – попълва се в случаите, в които машината не 

разпечата финален протокол за отчитане на гласовете на 

избирателите

Разписките се преброяват и ресултатите от тях се отразяват в 

протокола







РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Пловдив област

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


