
Приложение № 82-НС-хм 
Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен 

на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа 

защита.  

 

ЛИСТ 1 
 

П Р О Т О К О Л  

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 

 

 

в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване 

за избиране на народни представители 

 

община …………………, населено място ………………….………… 

кметство ….….………, административен район ……….………….…… 

изборен район …… - ………………………………..………...  

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ в състав: 

Председател: …………………………………………………..……..……… 

Заместник-председател: …………………………………………………...... 

Секретар:   ………………………………………………………………....… 

Членове: 1. …………………………………………………………………… 

                2. .………..………………..………………………………………... 

                3. …………………..……………………………………………….. 

                4. …………………..……………………………………………….. 

                5. …………………..……………………………………………….. 

                6. …………………..……………………………………………….. 
(вписват се имената на членовете на СИК) 

 

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за 

установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители. 

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа. 
 

При отварянето на избирателните кутии и при установяването на резултатите от 

гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК: 

………………………………………………………................................…………………….………... 

………………………………………………….....……...............……………………............………… 
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват) 

 

 

ЧАСТ І 

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия 
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ: 

 

А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК 
(впишете числото по т. 3 от протокола за предаване и приемане на 

изборни книжа и материали на СИК) 
…………………………………………………………………            

(с думи) 

 
 

 

……          600 

           (с цифри) 

 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК: 
 

1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването 

му на СИК 

 ……………………………………............................................. 

(с думи) 

 

590 
……………………… 

0 3        Коментирал [R1]: Ако не знаете номера, вземете от  първа 

страница на избирателния списък 

Коментирал [R2]: Това е часът, в които започва попълването 

на протокола / след приключване на изборния ден/ 

Коментирал [R3]: Тук само имена, без подписи! 

Коментирал [R4]: Изборният ден започва в 7,00ч.  

и завършва в 20,00ч.,  

ако има чакащи може да продължи не по късно от 21,00ч. 

Коментирал [R5]: Вписват се присъстващите застъпници, 

наблюдатели, представители на партии и коалиции и т.н. 

Коментирал [R6]: Числото взимате от т.3 на Приложение № 

72-НС (приемно-предавателен протокол подписан от Вас в 

предизборния ден) 

КОНТРОЛА: ОБЩИЯТ БРОЙ на ХАРТИЕНИТЕ 

БЮЛЕТИНИ е точно равен на СБОРА от всички  бюлетини 

намерени в прозрачната кутия и тези останали извън нея.  

/т.е. ЧИСЛОТО по т.А е РАВНО на сбора от т.4 и т.5(х)/ 

Коментирал [R7]: Числото взимате от т.4 на Приложение № 

68-НС (приемно-предавателен протокол подписан от Вас в 

предизборния ден) 



(с цифри) 
Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък  

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница 

(под чертата) на избирателния списък в изборния ден 

……………………………………............................................. 

(с думи) 

 

10 
……………………… 

(с цифри) 

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи 

в избирателния списък, включително и подписите в 

допълнителната страница (под чертата) 

………………………………………………………………… 

(с думи) 

 

 

300 
………………………… 

(с цифри) 
КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5(о) и да е по-малко или равно на сумата 

от числата по т. 1 и т. 2. 

 
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ: 

 

4. Хартиени бюлетини извън избирателната кутия  

а) брой на неизползваните хартиени бюлетини 

………………………………………………………………… 

(с думи) 

393 
………………………… 

(с цифри) 

б) общ брой на недействителните хартиени бюлетини по чл. 227, 

228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от 

СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за 

таблата пред изборното помещение и увредени механично при 

откъсване от кочана) 

………………………………………………………………… 

(с думи) 

 

 

7 
 

 

…………………………… 

(с цифри 
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете! 

 

 
ЧАСТ ІІ 

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и 

книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след 

последователно отваряне на избирателните кутии 
 

 

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ, СИК УСТАНОВИ: 

 

5. Брой на намерените в 

избирателните кутии 

бюлетини  

Хартиени 

(х) 

                                                                        200 
…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Машинни 

(м) 

                                           100                                                          
…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Общо (о) 
                                           300                                                   
…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

6. Брой на недействителните гласове от 

хартиени бюлетини – броят на недействителните 

бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по 

 

                                                                         15 

Коментирал [R8]:  Само тези, които сте дописали в 
изборния ден със син химикал под черта 

Коментирал [R9]: Сбор от  всички подписи в изб.списък, 

включително дописаните под чертата. 

  

КОНТРОЛА: ГЛАСУВАЛИТЕ са точно равни на 

намерените ГЛАСОВЕ  от хартия и машина в кутиите т.е. 

ЧИСЛОТО по т.3 Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РАВНО на т.5(о) 

Коментирал [R10]: Всички неизползвани хартиени 
бюлетини  /останалите на кочан/. 

Коментирал [R11]: Тук вписваме само недействителните 

хартиени  бюлетини останали ИЗВЪН избирателната кутия: 

сгрешени, с показан вот, със заснет вот, унищожените от СИК 

бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата 

пред изборното помещение и увредени механично при откъсване 

от кочана) 

 

Коментирал [R12]:  Брой на всички хартиени бюлетини 

намерени в кутията / действителни, недействителни  и  не 

подкрепям никого/ 

 

КОНТРОЛА: ЧИСЛОТО ПО Т.5(х) Е РАВНО НА СБОРА 

ОТ ЧИСЛАТА ПО Т.6 И Т.7(х) 

Коментирал [R13]: Брой на всички намерени машинни 

бюлетини  / разписки/ включително и не подкрепям никого 

КОНТРОЛА: ЧИСЛОТО ПО Т.5(м) Е РАВНО НА Т.7(м) 

Коментирал [R14]: Сума от горните два реда  
 

!!! КОНТРОЛА: ЧИСЛОТО ПО ТОЗИ РЕД Е ТОЧНО 

РАВНО НА ГЛАСУВАЛИТЕ ПО Т.3 

 

!!! КОНТРОЛА: ЧИСЛОТО ПО Т.5 /о/ е РАВНО на СБОРА 

ОТ Т.6 И Т.7/о/ / т.е. недействителните хартиени и всички 

действителни хартиени и машинни гласове/ 



установен образец за съответния изборен район; в които има 

вписани специални символи, като букви, цифри или други 

знаци; не съдържат два печата на съответната СИК; вотът на 

избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, 

пишещ със син цвят; отразеният вот на избирателя не може да 

бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е 
поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи 

или засяга повече от едно квадратче за гласуване; не е отразен 

вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с 

химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини). 

 

 

…….…………………………………..       .......... 

                           (с думи)                         (с цифри) 

7. Общ брой на всички 

действителни гласове 

(бюлетини) 

Хартиени 

(х) 

 

…….…………………………………...........185 
                           (с думи)                         (с цифри) 

Машинни 

(м) 

 

…….…………………………………..        100 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Общо (о) 

 

…….…………………………………..        285 
                           (с думи)                         (с цифри) 

7.1. Брой на действителните 

гласове, подадени за 

кандидатските листи на 

партии, коалиции и 

инициативни комитети  

Хартиени 

(х) 

 

…….…………………………………..        155 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Машинни 

(м) 

 

…….…………………………………..            90 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Общо (о) 

 

…….……………………………               245 

                           (с думи)                         (с цифри) 

7.2. Брой на действителните 

гласове с отбелязан вот „Не 

подкрепям никого“  

Хартиени 

(х) 

 

…….…………………………………..       …..30 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Машинни 

(м) 

 

…….…………………………………..       ..... 10 

                           (с думи)                         (с цифри) 

Общо (о) 

 

…….…………………………………..       .....40 

                           (с думи)                         (с цифри) 

КОНТРОЛИ: - числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5(х) 

                          - числото по т. 5(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7(х) 

                          - числото по т. 5(м) трябва да е равно на числото по т. 7(м) 

                          - числото по т. 7(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(х) и т. 7.2(х) 

                          - числото по т. 7(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(м) и т. 7.2(м) 

                          - числото по т. 7(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(о) и т. 7.2(о)                           

 

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

№ Наименование на 

партия/коалиция/ 

имената на 

независимия кандидат 

Действителни гласове 

 

1 
 

……………………………

Хартиени 

(х) 

 

…………..……………………………..        

                         (с думи)                            (с цифри) 

Коментирал [R15]: !!! НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ МОГАТ ДА 

БЪДАТ САМО ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ 

Коментирал [R16]: Общ брой намерени в кутията 

действителни бюлетини за листи и такива с вот не подкрепям 

никого 

КОНТРОЛА: числото по т.7(х) Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РАВНО 

на СБОРА на т.7.1(х) и т.7.2(х) 

Коментирал [R17]: Общ брой на всички намерени в кутията 

машинни бюлетини  за листи и такива с вот не подкрепям 

никого 

КОНТРОЛА: числото по т.7(м) Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

РАВНО на СБОРА на т.7.1(м) и т.7.2(м) 

Коментирал [R18]: Сумата от горните два реда 

КОНТРОЛА: числото по т.7(о) Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РАВНО 

на СБОРА на т.7.1(о) и т.7.2(о) 

Коментирал [R19]: Общ брой действителни гласове само от 

хартия  за всички партии (без тези с вот не подкрепям никого)  

Коментирал [R20]: Общ брой действителни гласове само 

гласували с машина за всички листи (без тези с вот не 

подкрепям никого) 

Коментирал [R21]: Сбор на гласувалите с хартиени 

бюлетини и машина за всички листи (без тези с вот не 

подкрепям никого) 

Коментирал [R22]:  Само хартиени бюлетини с вот не 

подкрепям никого 

Коментирал [R23]: Само бюлетини от машина с вот не 

подкрепям никого 

Коментирал [R24]: Сбор от горните два реда 

Коментирал [R25]: Преброените хартиени гласове за партия 

с № 1 в бюлетината 

КОНТРОЛА: сборът на преференциите за същата партия в 
т.9 – преференции от хартия (от кутийка 101 до кутийка 132 + 

кутийка без преференции) е точно равен на описания брой 

гласове за тази партията тук 



…………………………… 
(наименование на 

партия/коалиция) 

Машинни 

(м) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

Общо (о) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

 

2 

 

…… 
(наименование на 

партия/коалиция) 

Хартиени 

(х) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

Машинни 

(м) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

Общо (о) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

… ……………………………  ………………………………………..        .…….. 

 

... 

 

……………………………

…………………………… 
(наименование на 

партия/коалиция) 

Хартиени 

(х) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

Машинни 

(м) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

Общо (о) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

 

... 
 

............................................

........................- независим 
(имената на независимия 

кандидат) 

 

Хартиени 

(х) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

Машинни 

(м) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

Общо (о) 

 

…………..……………………………..        .......... 

                         (с думи)                            (с цифри) 

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(х) 

                          - числото по т. 7.1(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(м) 

                          - числото по т. 7.1(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(о) 

 

 

 

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 279, ал. 3 ИК с описани спорове за 

действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на 

членове на комисията по тях: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................................ 
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото 

решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се 

прилагат и са неразделна част от протокола на СИК) 

 

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в 

СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................................ 
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК)  

 

Коментирал [R26]: Преброените машинни бюлетини за 

партия с № 1 в бюлетината 

КОНТРОЛА: сборът на преференциите за същата партия в 

т.10 – преференции от машина (от кутийка 101 до кутийка 132 

+ кутийка без преференции) е точно равен на описания брой 
гласове за тази партията тук 

Коментирал [R27]: Сбор от горните 2 реда (т.е. СБОР от 

ГЛАСОВЕТЕ на хартия и гласовете от машина САМО за 
тази партия) 

Коментирал [R28]: Преброените хартиени гласове за партия 

с № 2 в бюлетината 

КОНТРОЛА: сборът на преференциите за същата партия в 
т.9– преференции от хартия (от кутийка 101 до кутийка 132 + 

кутийка без преференции) е точно равен на описания брой 

гласове за тази партията тук 

Коментирал [R29]: Преброените машинни бюлетини за 
партия с №2 в бюлетината 

КОНТРОЛА: сборът на преференциите за същата партия в 

т.10 – преференции от машина (от кутийка 101 до кутийка 132 

+ кутийка без преференции) е точно равен на описания брой 

гласове за тази партията тук 

Коментирал [R30]: Сбор от горните 2 реда (т.е. СБОР от 

ГЛАСОВЕТЕ на хартия и гласовете от машина САМО за 
тази партия) 

Коментирал [R31]: Повтаряте горните действия за всяка от 

следващите листи 

Коментирал [R32]: След попълване на гласовете за всички 

партии, правите следната КОНТРОЛА: сборът на преброените 

и попълнени гласове за всички партии  /т.е от всички редове 

Общо (о) в т.8/ трябва да е ТОЧНО РАВЕН на числото по 

т.7.1(о) 

 



Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по 

тях, представляващи неразделна част от този протокол: 

……………………………………… 

(с думи) 

………………………………………… 

(с цифри) 

 

 

ЛИСТ 2.1. 
 

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ 

ГЛАСУВАНЕТО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО: 

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК) 

 

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА 

КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ  

№ 
Наименование на 

партия/коалиция 

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки 

кандидат на партия/коалиция 

1. ……………………… 
(наименование на партия/ 

коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 
без 

префе- 

ренции 

               

2. … ГЕРБ-СДС… 
(наименование на партия/ 

коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 
без 

префе- 

ренции 

               

… ………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

… ……………………… 
(наименование на партия/ 

коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 
без 

префе- 

ренции 

               

КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 8(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, 

включително числото под надписа „без преференции“. 

 

Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката 

(правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията. 

Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с 

цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“. За целта от броя на действителните 

гласове за партията/коалицията се изважда сумата на всички подадени предпочитания (преференции). 

 

 

ЛИСТ 2.2. 
 

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ 

ГЛАСУВАНЕТО С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ СЕКЦИОННАТА 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО: 

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК) 

 

 

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА 

КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ  

№ 
Наименование на 

партия/коалиция 

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки 

кандидат на партия/коалиция 

1. ……………………… 
(наименование на партия/ 

коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 
без 

префе- 

ренции 

Коментирал [R33]: сборът на преференциите от кутийка 

101 до кутийка 132 + кутийка без преференции трябва да е 

точно равен на броя на гласове за тази партията по т.8 

ХАРТИЯ 

Коментирал [R34]: сборът на преференциите от кутийка 

101 до кутийка 132 + кутийка без преференции трябва да е 

точно равен на броя на гласове за тази партията по т.8 

машина 



               

2. … … 
(наименование на партия/ 

коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 
без 

префе- 

ренции 

               

… ………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

… ……………………… 
(наименование на партия/ 

коалиция) 

101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

               

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 
без 

префе- 

ренции 

               

КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 8(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 10, 

включително числото под надписа „без преференции“. 

 

Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката 

(правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията. 

Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с 

цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“. За целта от броя на действителните 

гласове за партията/коалицията се изважда сумата на всички подадени предпочитания (преференции). 

 

 

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство 

също задължително се описва по-горе) 

 

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на 

съответните места с означението „поправка“ и с подписите на всички членове на СИК: 

……………………………………… 

(с думи) 

………………………………………… 

(с цифри) 

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г. 

 

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра. 

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..……. 

ЧЛЕНОВЕ: 

СЕКРЕТАР: ……………….…………….......... 

1. ……………………………………….…… 4. ……………………………………….…….... 

2. ……………………………………….…… 5. …………………………….……………........ 

3. ……………………………………….…….............. 6. …………………………….……………........................ 

 

 

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери 

дали са спазени следните условия:  
1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5(о) и да е по-малко или равно на сумата от 

числата по т. 1 и т. 2. 

2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5(х). 

3. Числото по т. 5(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7(х). 

4. Числото по т. 5(м) трябва да е равно на числото по т. 7(м). 

5. Числото по т. 7(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(х) и т. 7.2(х). 

6. Числото по т. 7(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(м) и т. 7.2(м). 

7. Числото по т. 7(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1(о) и т. 7.2(о). 

8. Числото по т. 7.1(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(х).  

9. Числото по т. 7.1(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(м). 

10. Числото по т. 7.1(о) трябва да е равно на сумата от числата по т. 8(о). 

11. За всяка партия и коалиция числото по т. 8(х) трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, 

включително числото под надписа „без преференции“. 

Коментирал [R35]: Спокойна / нормална  

/попълва се задължително /  

Коментирал [R36]: ИМА СЕ ПРЕДВИД САМО 

ПОПРАВКИ ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ПРОТОКОЛА 

Коментирал [R37]: ПРОТОКОЛЪТ СЕ ПОДПИСВА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА 

КОМИСИЯТА 



12. За всяка партия и коалиция числото по т. 8(м) трябва да е равно на сумата от числата по т. 10, 

включително числото под надписа „без преференции“. 


