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Секционният протокол е в три идентични 

екземпляра, изработен на трипластова индигирана 

хартия и е защитен с полиграфическа защита. 

ПРОТОКОЛ 


на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 


ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА 


в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 


за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 ['. 

държава ......и.щМ.и.~............................................... място .......Р.и.Н .................................................................... 
ДНес, . .~.1().,Щ).,?; в :-!З..)[часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав: 

КОМИСИЯ в състав: ЧЛЕНОВЕ: 
\ 

ПРЕдСЕДАТЕЛ:~\\'~.цм~'1I..tQfAA.~P.:iA.. l ..... aJ1.~...~. 4 ........................................................ .. 

СЕКРЕТАР:w.к.о.u.~ ..Ш'tШ.~~2..~...~..~~ 5 ........................................................ .. 

3.~ ..~..~ 
(вписват се имената на членовете на СИК) 

на основание чл. 20 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 
състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването в секцията. 

Гласуването започна в .......~.~~.............. часа и завърши в ......J~.~9.Q ................часа. 


СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ 

на гласоподавателнте, вписани в списъка за гласуване: 

.щчю~··.:Ц .. a.l:p.{(I....... '" ..................................................................... 

Брой на гласувалите гласоподаватели според положените подписи в СllltСЪКИI 
за гласуване: 

.""",,~om-.~.......~ ..~.И ............................................................................ . 

3. 3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове: 

..~~....\A...~~............................................................................ 

j4. Беой бюлетини, намерени в кутията без плик (те се отчитат 
•недеиствителни): 

.....Q:-ул6. ....................................................................................................... 
j5. Брой на сгрешените бюлетиии, намиращи се извън кутията за гласуване 
.чл. 267, ал. 1 от ик -унищожени с надпис "сгрешена"): 

......Q;r.J10t ....................................................................................................... о 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИЯ ВЪПРОС 

6. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор ,ДА": 

.~~~ ••И"~~""'''(~'~~)'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ............. .. 
:tt=> 

·.. ·· .. ·.. ··i~·~~фр~) ........ ·.. · 

7. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор "НЕ": 

..~~k.Р.и .................................................................................................. 
(с думи) 

...............А................ 
(с цифри) 

8. Брой на недействителните гласове  (сумата от: намерените в кутията 
бюлетини без плик по т. 4; бюлетини не по образец; бюлетини, зачертани 
изцяло; бюлетини, в които не е зачертан отговор; бюлетини, в които са 
зачертани и двата отговора на въпроса; пликове, в които не е намерена 

бюлетина; бюлетини, в които отразената воля на гласоподавателя не може да 
бъде установена еднозначно) 

...~ц.tt......................................(~.~~) ....................................................... 
(с цифри) 

9. Декларации по чл. 33, ал. 2 от ИК, подадени от гласоподавателите и 
приложени към списъка за гласуване - Приложение N!! 23: 

.. J)Р.!:м,~~...~.. .Щ1?~.......... (~. ~~j"""'"'''''''''''''''''''''''' оо ...... оо ... оо ...... . ..............5..~ ............. 
(с цифри) 

10. Протокол/и по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него/тях спорове за действителността на 
гласовете (бюлетините), взетите по тях решения от СИК и бележки и възражения на членове на комисията 

по взетите решения: 

.............................................~................................................................................................................................................................... 


(Omбелязва се по кои точки от nроmoкола са споровете, взети ли са по тяхрешения и /Lua ли особени мнения. Протоколът па чл. 279, ал. 3 
от ик, както и текстовете на особените мнения, се прилагат и са неразделна част от nротокала на сик.) 

След откриване на деня за гласуване и при установяване на резултатите от гласуването в националния референдум 
в СИК постъпиха следните заявления, жалби, сигнали и възражения: 

........................................Jt.:~ ..................................................................................................................................................................... 


(Посочва се от кого и в какво качество е направена ЖШlбата, сигнала, заявлението или възражението и взето ли е решение от сик. 
Жалбите, сигналите, заявленията и възраженията и взетите по тяхрешения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат 

към протокола и са неделима част от него.) 

Подписите в протокола се положиха в ,.{g,~. часа на .. ~.,)~.'1ц..~~.г. (местно време) 
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра. 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................. 

СЕКРЕТАР: .............. . 

Протоколът се подписва от всички членове на комисията с 

подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното 

протокола и става неразделна част от него. 

4 ........................................................ .. 

5 ......................................................... . 

със авянето му. Член на комисията ие може да откаже да 

отокола, го подписва с осоi?еио мнение, което се прилага към 

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. 
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