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Лист 1 Приложение K~ 87-НС-ч 
Секционният протокол е в три НДСИТWШН 

екземпmrpa" изработен на ТрНfL'l3СТОВЗ иидигирана 

хартия 11 е защитен с полиграфическа защита. 
2014 
tIO(; ПРОТОКОЛ 

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 


ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА 


в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 


на основание чл. 273, 275, 281, 282 И 'JЛ. 286 ал. 1 ffi" Изборния кодекс (ИК) състави ТO"JИ протокол за установяване на резyJпа
тите ОТ гласуване в 'i-)'~a в изборите за народни ~;~~t? на 5 ОКТОМВрИ 20~ 1> о 
ИзБОРЪТ започна в [/t:. .... Qaca местно време на .(!...~ ..........r;........... r. и завърши в .1...... часа на същия ден, котата председа-
Temrr на сеrщноииarа нзбирателна КlJМисия обяви г.Iacyвaнeтo .за ПРИКЛЮЧИ.10 И се пристъпи !<ъм установяване на резултатите. 

При отварянето на избирягелната кутия и при установяването на резултатите от г.Iacyвaнeтo присъстваха каидидатн, застъп

ИИЦИ, представители па партни, КOЗJШЦИИ и ИНИЦИJIТИВНИ комитети, наб.шодатели. анкетьори и представите;ш на средствата за 

масово осведомяване, както следва: 

............................................ ...................f!9...I!!.~ ........................................................................................................................... 

(посочват се u~\lеJШ.mа u..'l-r u в какво качества npuсъсmюm) 

ЧАСТI 

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия 

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:_____---, 

',\ Брой на регистрl!:аIООекаНдидаТсК;~~;~~;r~и~:;ции ···-··~;;.~РИ2)____-11 

Б. Брой на бю:тетипИ'ТС, получени по реда ив чл. 215. зл. 1 от ИК, вписани в т. 4 протокоза но чл. 215,: 

lал 4~~К~1у;еq~;I9-~~~r.l.~.;:, ....................... ........... 

: ().. ________(~с~~~М~и~)______________________ (с u.ифри) 

дАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ: 

/j,%,,) 
., ................................ . 

на rnаСУВ3..r1ите СПИСЪК 

'"1!~'ГY!..,!CJJ?~'! 

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИИСЪДЪРЖАНИЕТО НАШБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ: 
[4:'дёкларации по ЧП. ЗЗ. ал. 2, подадеНFJ от лпщпа, нnиcaни 11 изб~СIШСЬК ~ Приложение N22З-НС 1(,l~ 

'1.i?ЩjJ.i~q7J.1!!~.. [}4'С>fе>с:..~:т ..ц .'?!<'.~ ............ .................... 
'---____...___ -__________ ....____ j~ дУМИ) (с цифри) 

5. БЮJJСТИПИ ИЗВЪН избирателната ...тгкя 
1з) брой нанеизЛо.чзваните бюлerини ----~ .._ .. 

~:jJ..ICffl!#~!?311.~f.~Р;f~fJy~Л···1j··Z'!~~t:/!~··· ........ ............7.." .... "' .. ' 

(с Шlфри) 

I ейк """1 
ИзБОР'" а не 2014/ 

' 2406(\r\\ f1 ~Ч~l 
l 

I 

I 320730 

http:��������.10


които е използвана 

(! 
вот следпо чл. 

H:7/IC'v ..... J:! .. 
на сгрешените НО "L'I. 

['ДN ;-:1 

ЧАСТII 


Попълва се след попълване па част 1 И отстраняване на ВсИЧКИ вещи и книжа от масата, с изключеиие на черновата 


'" протокола и след (rrвари:не иа избирателната k1'ТНtI 


КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕJIНАТА СИК УСТАНОВИ: 

, ,Брой намерени 11 избнрателната кутия недействителнн гласове (бllO.llСТИН:Н) 
БРОJff на недсЙстеитс..1НИТС бюаетини е равен иа брои па бюлетииите, които не са но устаНQDCИ оБРIL~f(, 

които има Вtmсзни специални симDOJIи, като 6yknи, Цl1фри н1IП друтн знацн, б:rouетииата ке съдържа ДВil 

на съответната СИК; в бю.'1стппата вотът на "ИЗбирателя ие е оо"6е.'1Я:Jaf1 С1.С зm): ,.х" или.,У" и е XlThшющ I 
пцmещ C~ сни цвят; отразеният а бюлетииата вот на избирателя нс може да бъде установен СЛ;fЮЗJ:l3'ПIO, 

ЮlТО 'ш.аК'&т ..х" «:ти "У" е посга.вен в кеадрагчст;па за две Н.'1Н ПОВече Ж3Uдн;:пrгски fШсти ИJIИ засята повече 

едно квадратче за l:1acYB31Ie~ Qit\.lеТИНf( в които няма отБСJIЯJafl: БОТ .за пaprия и..." xrnt.11ЩНIf (праl"" бюла«ни). 

гласове 

l:Ш деftCТRИТе.'l11Иге rлзсо:ве е равен иа бро" lIД бю.,l(,':ТИНнте 110 устаиове!tЮl обра.:~lt, съдърж.aruн 

па гърба 1ы- CЪOТI!eTHaTa сик, :върху конто воты на избирателя е отбеляЗ<tН СЪС знак .,х" и!ш ••У" 
ХЮ.iИkа"., пишещ: със сип ЦВЯТ. еамо в е;:шо от КfW.;1;ратчетuта за тласуваlJ:е за листа на партJUl, коа..:ПЩИЯ. 

i "Х" или .:v'" ие иа1t.iИза в !шадратчс 1з. ГЛf)С)"lщие за ДРУПJ лиета; IJЪpx.y бюлетината nяма вп"сан:Н:~::::1 
и знацн. КАТО букlUf, цифри .и ,.1руги ЗНiЩи; тасът е ДСНe'i"8и.теJIСИ .и когато f!. бюлстинzm има
I.IO.JИШ се 1fЬЛЖат ШI лефеl('fН и грешки нри ПРQИЗООДСТНОТО и.'IН има МСUl1ИЧНИ увреждания нли . 

. ".""'.' ... :,e.~ с;~v.I.('k.~-W ((ff-fc.~ ....... 

г=--.-___9_,РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА IЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

, ~: Наименование па I Г"--
I Действителни Г.lзсове НtЩействнтелии гласове 
'лети- партия I коалиция 
! ната: 
I 

Движение!1 


БЪЛГАРСКА 


~~-Li__С_ОЦИА:IДЕМОЮ'АЦИЯ 
3 i Бъ,,'}гАРСКИ ИАЦИОНАЛЕН 

, СЪЮЗ~НД 

4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ 

I 5 ОБЕДИНЕНА БЪ.,J.ГАРИЯ (ОБ)I

I_-Yг--~- ..__-L 

.~.r~E.............,. 
(с '\УМи) 

. ~F:!...".'.. i~,~;:;';;;i''''''''.'.''''''
~ 

..А., ... -#7-~-------;Г--::;;27---l 
............................................................,... 

(с думи) (с цифри) 

о 
(с nифри). ' (с думи) (с цифри) 

(с цифри) 

[J..... ,........... 
(с цифри) 

3.."......... о 

I~J/f~~~ 
(с цифри) 

сик--~ 

ИзБОРI;2~1 



Лист 1 Приложение И" 87-НС-ч 

в 

бю Наименование на 
Недейс'rВИ'П~JJНИ гласовеДействителни глаСОВе 

лети .. партия I коаJIИЦИЯ 
иата 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА
6 .f.jI.t1;;H......... ·...1.......... .!f.'f.1.CJ..............H........... J? ........


ПАРТИЯ (CДII) 


РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

7 

БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСд. СДС 

пп Нова България8 

9 ПП ГЕРБ 


10 
БЪЛГАРИЯ 

11 АТАКА 

ОБЩЕСТВО ЗА НОВА 


12 НДСВ 

13 

14 

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 

Коадиции АБВ (А.1Тернатива 

за tn...~rapc"o възраждане) 

15 

16 

17 

18 

19 

ЛЕВIЩАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 

НОВА АЛТЕРНАТИВА 

ЮIДЕСНИТЕ 

ДПС - Движение за права и 
свободи 

ПП Глас Народеи 

20 ПАРТИЯIIАЗЕЛЕННТЕ 

21 НОВА СИЛА 

22 БСП лява Бъ.lгария 

23 ЗЕ.ilEНИТЕ 


ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ
24 

НФСБИВМРО 


25 РЕПУБЛИКА БГ 


I Избор... hз 



В. Протокол по реда на чл, 279, ал, 3 от ИК на СИК с описани в нето споровете за действителността на 
гласовете, взетите по ТЯХ решения и бележките и възраженията на Ч:Jенове па комисията по взетите решения: 

::::,:::::::::.:::::':'::::,::::::::::>Yi~'4;'::::::::, :::::::::::::,',',',:',.':':':'::::::"::::::::::::::,:,:::,:,:::::.:::::::::::':::::::::'::::::,::::::::::::':.:: 

(отбеim'юа СЕ ПО кои точки от протокола са споровете, взетите по тяхрешения и особени ,пн.ен"я. ПPQmокачъm ПО чл. 279_. ал. 3 от ИК. 

Кй1<.'mо u текстовете на осооеllите .,'J,flUtнuя се прилагат 1.1 са неразделна част от протокола на СИК) 

След О'fl{РИВ~!I!е на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК постъпиха следните 
заЯВllения, жалбн и възражения и брой на взетите решення по тях: 

.:::,,:,,::::.:...:::.,:::::::::::7t.J'!.i&:::::::,:::::::::::::::::::'::":'::.:::::::::::::::::':,:::.:':::::::::::::::'::,::::::....:::::,::::::::::.::: 
(nQСОЦi;Щ се от lШ'::О u (J какво кащд:mfiЙ е nодадена жалбата или заявлеuuеrrю. и к:;еmо ли е решение от сик. Жалоите, ЗШJ/i/1енцяmа u 
взетите rю тяхрсщецuя, както 11 особенuте /"tJtенuя, ико IL\Ш такива, се прилагат към лроmОКQда 1.1 са нераздеЛUG част от ш;:,;;о) 

Брой 11<1 приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, представляващи. 

неразделна част от този прото!Юл: 

Н:///С..... ....................................."" .............. ,. ........ ,.. ,,, ........,. 

(<: ЛУМИ) (с uифри) 

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка: 

... Н" .... " ... ,."" ..... о ....... о- ••• " ...... " •• "" "".,.,. ........... ,. ••• 0 , •••• о ••••••• , •• """ ".' ••••• ".'.0 .....",. ...."""" .......... о ••• 'о" '" " ...""., .. ,'. оо ..................... " • 


.. ".",.,...,."",,,,,, ...,."" ...., .. (r..t?1?,~C3.1./~~.. ,,,...".....,,,... .,,,.... ,,,,,, .. '" ,., ,,,,,,, .........,... ", ... "",,,,.,.....".,." 

Този протокол беще съставен в три еднообразии екземпляра. 

Брой на ноправките, иэвършеНИllредн обявяването иа протокола и заверени на съответните места с означението 

"ноправка" и с подпнсите на вснчки членове на СИК: 

#,'1/1 R '" ,,,, .. (?", .. ,."" ... 
(с думи) (с цифри) 

. )jf.23, t7Г..IО,Z{ljу
Подписите в протокола се ПOJюжиха в "." " "" !аса местно време иа " ... " "."" .. "." .. " "Г. 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ВА СЕКЦИ АТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

в състав::), ЧЛЕНОВ : '\l{;И
rJ:-'\.лл. ' 

4, ...." , ....... " .... , ......"."".....,,,,,...,.
ПРЕдсЕДАТL1LJ:lг············· ·ii';·,",····"i 1. 'Z!!"':.""\' 
5...... ".,... ".,.. , .................. " .......... ..
З~М~-ПРЕ~ifl1\ТЕЛ .... ~A,~:7c)-:::

(ЕКlI!ТАРJI\""~,(iA.2Ll-~ :: :::"'''}.:.": ...::::' •..•,ш,, 6, ...".,.." ....... , .....,"..... " ..".,...".,... 


Протоколът се подписва от ВСИЧКИ членове на комисията след съставянето му. Член па комисията не може да {)"['Юtже да 

подпише протокола. Член, КОЙТО не е съгласен с отразеното в протокола. ro подписва с особено мнение, 1roеro се при.1ага 
към протокола и става неразделна част от нсто. Когато член на комисията е обеЮ'Нвно възпрепятстван да подпише прaroкола, 

това се отбелязва, като се посочват и прнчиmrrе, Член на СИК. който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 

1ооо лв. Неподписвавсто на протокола от член на :комисията не ro прави иедеЙствителеи. 
При опре1lеляне иа изМриите резултати еик трябва задължИТМНО 1Iа прове.ри ца.1И са спазеНИ 

СЛ€iJ11НIе условия; 

1. Числото ПО т. 3 трябва да е равно на числото по т. 2, 
2. Числото по·т, 3 трябва да е равно на ЧИСлОТО по т, 6. 

З, Числото ПО т, 6 трябва да е равно на сумата От числата по т. 7 и 8. 

4, Числото ПО т, 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа ,Действителни гласове", 


5, Числото ПО т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т, 9, графа "Недействителни шасове", ВЮIючите;uю и 


нмето ,,празни бюлетини и бюлетини, в които е гласувано за пощ."Че от една листа", 


Всеки екземпляр И8 протокода се оформя И8 листове С обособеии страници. Всяка страиица се номерира. 
На всяка страиица се оmечатва иомерът па диста от протокода, иомерът иа страИИI!ата и фабричният 
иомер па формуляра. На всяка страиица се поставят визуални маркери, дефиииращи ориентацнята иа 

протокола. 

СИК 

Избор~ а НС 2014\ 
32406 

I 


