
I. Попълване на Част 1 от протокола 
1. В т. А. попълнете броя на получените бюлетини  - т.4 от приемо-предавателен протокол за изборни 

книжа и материали  (Приложение 77) 

2. В т.1 попълнете броя на избирателите в избирателния списък (т.3 от приемо-предавателния протокол за 
избирателния списък - Приложение 75) + броя на всички лица, вписани в допълнителната страница на 
списъка в изборния ден (т.е. броя на всички, вписани под черта) 

3. В т.2 попълнете броя на гласувалите избиратели според положените подписи (вкл. и под черта) 

4. В т.3 попълнете общия брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените 
бюлетини и унищожените от СИК бюлетини(вкл. образеца на информационното табло) – тези бюлетини 
са вън от избирателната урна 

II. Определяне и нанасяне на резултатите от гласуването с хартиени бюлетини 

 
1. Извадете всички бюлетините от урната 
2. Пребройте всички бюлетини и впишете броя им в т. 4а. 

3. Разделете действителните от недействителните бюлетини. 

4. Впишете броя на недействителните бюлетини в т. 5. 

5. Действителните бюлетини разделете на бюлетини с отбелязан вот за кандидатски листи и бюлетини с 

отбелязан вот „не подкрепям никого“. 

6. Пребройте бюлетините с отбелязан вот за кандидатски листи и броя им впишете в т. 6.1а. 

7. Пребройте бюлетините с отбелязан вот „не подкрепям никого“ и броя им впишете в т. 6.2а. 

8. Съберете числата от т.6.1а и т.6.2а и сумата впишете в т. 6а. / 6.1а +6.2а=6а./ 

9. Продължете с т. 7 като впишете подадените гласове за всяка кандидатска листа на първия ред „от 

бюлетини………“. 

10. В т. 8 впишете в кутийката под буквата „х“ общия брой на преференциите, подадени за всеки един от 

кандидатите. 

 
III. Пренасяне на данните от финалния протокол от машинно гласуване в хартиения 

протокол- 

1. Впишете участвалите в машинно гласуване - в т. 4б. 

2. Впишете  общия брой действителни гласове – в т. 6б. 

3. Впишете действителните гласове по кандидатски листи-общо – в т. 6.1б 

4. Впишете гласувалите за „не подкрепям никого“ – в т. 6.2б 

5. За всяка политическа партия/коалиция – в т. 7 на втория ред „от машинно гласуване … “ впишете 
съответните числа 

6. Впишете преференциите за всеки кандидат в кутийката под буквата „м“. 

 
IV. Сумиране и попълване на общите резултати от гласуване с хартиени бюлетини и 

машинно 
1. Попълнете съответните суми в т.4, т.6, т.6.1., т.6.2; сумите в полетата „общо Б + МГ“ за всички партии, 

коалиции и независим кандидат в т.7 
2. Сумирайте и впишете за всеки един кандидат от т.8, подадените преференции от хартиени бюлетини и 

машинно гласуване 
3. Сумирайте общия брой преференции за кандидатската листа и полученото число впишете в кутийката 

„общ брой преференции“. От числото посочено в т. 7 /Б+МГ/ извадете числото, посочено в „общ 
брой преференции“ и полученото число впишете в кутийката „без преференции“ за съответната 
кандидатска листа. 

 

 


