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СЕКРЕТАР:

Прплшеше JЁ Q7-НС-ч
Секцtовпr,шг проюrол е в три йеггпчпп

екземпляра, израбоген ва трхпJ,Iастова ипдrrгrrрапа
хартия и е зацитев с полиграфическа защrтга.

протокол
Па СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ПIАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРЛНАТА
В ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

Ng

избпране па пародпп представители

ИЗБИРАТЕJIНА КОМИСИJI В СЪСТаВ:

, /r"g?.(ц

тите от гласчкlне в секчията в изборrrе зir народни
Изборт зЙчна в Р1,2Q,uru,riно "р". "u4

4.

ли на 5 окюмвои 2014 г.

7,. . 
" 
,u*pr" , /€:Щucu 

"u 
*щ*я ден. когато председа-

',t z

на основание чл. 2'lЗ,2'75,28l,282 и чл. 286 ал. l m Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за уgйновяйне на резулIа-

масово осведомямне. мкю сJIедвil:

Й' ; i_/ ф"йfu ё а { ай й с_ г_Q_{ // Mn,- /," I и=-,"- нп* d"Z /nz.az, I

телят на секционнага избирателна комисия бяви гласуването за прикJ]ючllло и се пристьпи кьм установявirне на рез}дттатите.
I1ри огмрянею на избирателнmа куrия }I при установямнето на резуJIтагите 0г шасукrнето присьсткlха кандидаги, застьп-
ници, представlтгели на паргии, коалиции и инициагивни комитети, наблюдатели, анкетьори и представIfiели на средстмта за

(посочваlп се ll,цeцaltla lL|l 1l в какво качеслпво прuaftспваlп)

чАст I
Попълва се преди mваряпе на uзбирателната куIпя

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

J 2 5 0 0 r' { g

А. Брой Еа регисц)ираtlите кандидатски листи яа паЕпии и коалиции

двадесет и пет
(с думи)

25
(с цифри)

Б. Брой на бюлЕтинитеl поJцлIепи по реда ва чл. 215, ал.
ал.4 от ИК - пDиложение N9 79-нс от избоониrе книжа, ,tеrе),4Zе.г27е/4

1 m ИК, вписаяи в т.4 протокола по чл.2l

?оа
(с д\,i,rи) (с цr6Dи)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЩИ:

ИЗВЬН ИЗБИРАТLПНИТЕ СIIИСЫЦ,I И СЪЛЬР{ИНИЕТО НА ИЗБИРАТТJIIIАIА КУТИЯ:
Ч Л'-ЫOУifr[Щ'*' 

w"^uýн);биратеrпяя 
сrмськ - прr-rложение NФз-J J/

v (с шбDr')

5. Бtоrетппп пзвъп пзбпрателпата ц,тпя

зч*
(с цифDи)
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члст II
Попьцва се след попъJIване на част I и отстраняване на вспчкп вещи п кнпжа от масата, с пзкпючение на черIlовата

от протокола ш след отвдряпе на избпрателната цтrrя
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТШЯ, СИК УСТАНОВИ:

вЕтЕ по листи
JlЪ в
бю-

летп-
ната

наименованп€ на
партия / коалпцпя .Щействителнп гласове Недействителнп гласове

l ,Щвиженпе 21 /z.?a q р /4нlа
Y" дr-п) (с цифри) Y;;;;{ (с uиiЬои)

2
БЪЛГЛРСКА

СОЦИЛЛДЕМОКРАЦИЯ 24/Ja о //2,za D
Чiiй,l (с цйфDи)

"r"'iйil
(с цифри)

3
БЪЛЬРСКИ ЕАЦИОНАЛЕН

съюз_нд
/+у"/ 8 л /2у2а о

{с дши) (с цифри) "(с думи) (с цифDи)

4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ /-е:/л L /1
L,/ /-./l44 о

Ис дум") (с цифри) Г" """rl (с цяфри)

5 оБЕпинЕнА Еъ.пглрия aоБ) /z-7a-n t,,i;,;;6;;, /2у,4 q D;4iйil ч с лчмв) (с цифри)

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСО
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Лист 1 Приложение Л9 Е7-НС-ч
Л!в
ою-

летп-
пата

напменование на
партпя / коалиция .Щействптелпи гласове недействштелни гласове

6
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА

пАртия (сдп)
еРсz4 7 Zy,zq /)

i;,;;6;;i,Yс дwи) (с цифDи) (с дr.ми)

7
рЕФормАторски Б.,,Iок _
Бзнс, дБц дсБ, нпсд, сдс

/4%,,1а р
(с цифри)

/z4иz4 о
(с шми) (с цифри)

8 ПП Новд Българпя //-ц.ё4 ....а......
(с цифри)

//,ц/ q /)
(;кй;i i;яfi;;, (с цифDи)

9 пп гЕрБ
.?

(с цифри)
/цА-е4 ,aс-/

(с думи) (с дрrи) (с цифри)

l0 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА
Бъльрия

ky,sa D /L,и-lа /)L./
rУой"i (с цифри) iiK-il (с цифри)

ll АтлкА /3L/4 l -/
Yc дwи) (с цифDи) (с думи) (с цифри)

l2 ндсв kи1.7 [,) /Z-/l,/a D
(с дrт.rи) (с цифри) rY"""rl (с цифри)

1J КП БЪПГАРИЯ БЕЗ IIПН?УРА //ц/а 2р-14 D
ir^й;1 (с цифри) (с думи) (с цифри)

14
Коалицпя АБВ - (Алтерцатцва

за българско възраждане)
k14.{а ()_.

(с цифри)

/Zц.{а D
(с i{ти) t6^й"l (с цифри)

l5 ЛЕВИIIАТЛ И lПЛПНА ПЛРТИЯ kиrq
i; i,;;;;,

/Zy.1a о
t" iЙ,l i;rй;i (с цифри)

16 НОВА АЛТЕРНАТИВА kц-Lо с /ц/-1а п
(с дrКи) (с цифDи) [6 дr-,) (с цифри)

l,| КП ДЕСНИТЕ k-?,1а 2lzzl4 а
(с дИlи) (с цифри) (сй;;) (с цифри)

l8 .ЩПС - [вижение за прлва п
свободп

теГйu ?
(с цифри)

/2ц1.7 D
(с дЙи) (с IМчlи ) (с цифри)

19 ПП Глас Народеп /t!--z4 t2 /4l:2z q ,/)
(с ffлми) (с цифDи) dб ш",п) (с цифри)

20 ПЛРТLIЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ /цLl/7 р,i;,;i;;;j 2r"z q D
(с'думи) (с дчми') (с цифри)

21 новА силА /zц-са /)L/ zzy"lq D
kКумч) (с цифри) (с ffrт"lи) (с цифри)

22 БСП лява Бългдрия ///Lcr-
(с цифри)

/zц/а D
(с пми) ri{йil (с цифри)

2з зЕлЕнитЕ kцл а /) 2%'1q с
(с дrИи) (с цифри) i;flй;] (с цифри)

24 IIлтриотиIIЕн Фронт _
НФСБИВМРО Ц4zа D /2ц2.? о

(с дr"лИ) (с цифри) tбй"l (с цифри)

25 РЕПУБЛИКА БГ 1сш/ Q
tc дл,i,{и t

/) lLy,2 q о
(с цифDи) (с думи) (с цифри)

указание за попъJlвапе па това поле - в полето вдяспо се посочвд броят
вя бшртяппте R кппm nrм, отбАпrапяпр 1q

Празни бю,rеrини l/или бrо,rеrrлrи, в
коиm е гласувiшо зil повече m една лиgtа

плп коалпцпя (празпп бюлетпrrп), илл броят яа бrоrетияхте, в кохто е гласувапо за
повече от едпа лпста/за всичкп лшстп, мто общ сбор.

/{У-1.7 D
t" дйrl (с цифри)

з2067з



В. Протокол по реда на чл.
гJIасовете, взетите по тях решения

2'79, ал. З от ИК на СИК с описани в него споровете за дейсr""rеоrrо3rта na
и бележките и възраженията на членове на комисията по взетите решения:

foLeLL_
И,Ц"(а - О

(опбеlязва се по Kou lпочкu оп проtпокола са cnopoqeftle, взеmuпе по 1пм речленttя u особенu мненuя. Проlпоt<llлъп по чп. 279, ап. 3 оп ИК,
какlпо u пекслповепр на особенttпе мненuя се прulа1ай u са неразdепна часп оtп проrпокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуванеm в СИК постъпиха следните

Брой на приложените жалби, възрiDкения, змвления, особени мнения и решения по тях,

(с цифри)

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстацовка:

l/

представJIяващи

г)l-.,'

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
Брой напоправките, изЕършени преди обявяването на прOтокола и заверени насъответните места с

"поправка" и с подписите на всички членове на СИК:

t!;%{ q, ,,,,,,,, ,,

"-?j2 
л -.. rp*rr[ rа/Я!4-qЁ'i},ij}l'/лл-адЫz

означението

F_)

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:L_

зАм._прЕдсЕдА /ai/zM- за.НG.20.i4
СFКPЕTAP:,.lфссc-'hФдЙ1аb'V /пr,,
Протоколът се подписва от всички членове на'кfiисията след съставяцето му. Член на комиспята не може да откаж€ да
пОдпrrш€ протокола. tIлен, койlто не е съгласен с отазенOто в протокола, m подписва с особено мнение, което се прилага
към [ротокола и става Ееразделна част от нею. Когато член на комисията е обекгивво възпрепятстваЕ да подпише прOтокола,
това се отбелязва, като се посочват и причияите, Член на СИК, койm откаже да подrrиlце този прOтокол се наказва с глоба от
l000 лв. НецодппсваIlето ца проток{NIа от член на компспята не m правп недействптеJrен.

Пои оппелеляне на пзбооппте резултатп СИК тпябва залължцтелно ла пповепп дали са спазени
елелнпте чсловl|я:
l. Числmо по т 3 трябва да е равно на числото по т. 2.
2. Числmо по т 3 трябва ла е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т б 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 ,"Щействителни гласове".
5. Числото по т 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа ,,Недействителни гласове", включително и
полето ,,Празни бюлетини и бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа".

Всекп екземпляр па протокола се оформя на лпстове с обособени странпци. Всяка страпица се померпра.
На всяка страница се отпечатва номерът на лпста от протокола, номерът на странпцата п фабрпчнпят
номер на формуляра. На всяка страница се поставят впзуалпп маркери, дефпнпращи орпентацпята на
протокола.

32067 3


