
I. Извадете всички бюлетините от кутията, след което: 

 

1. Пребройте всички бюлетини и впишете броя им в т. 4а.  

2. Разделете  действителните от недействителните бюлетини. 

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

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

бюлетини  с отбелязан вот „не подкрепям никого“. 

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

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

6.2а. 

7. Събирате  числата от  т.6.1а и т.6.2а и сумата вписвате в т. 6а. / 6.1а +6.2а=6а./ 

8. Продължавате с т. 7 като вписвате подадените гласове за всяка кандидатска листа на 

първия ред  „от бюлетини………“. 

9. В т. 8 вписвате в кутийката под буквата „х“ общия брой на преференциите подадени за 

всеки един от кандидатите.  

С това приключва вписването на данните в протокола  с резултатите от гласуване с хартиени 

бюлетини и преминавате към пренасяне в протокола на данните от финалния протокол от 

машинно гласуване.   

 

II. Пренасяне на данните от финалния протокол от машинно гласуване.   

1. Участвали в машинно гласуване - в т. 4б. 

2. Общо действителни гласове – в т. 6б. 

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

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

5. Политическа партия/коалиция – в т. 7 на втория ред „от маш. глас…………“ 

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

 

След като нанесете и преференциите от машинното гласуване в т. 8  сумирате общия  брой 

преференции за кандидатската листа и полученото число вписвате в кутийката „общ брой 

преференции“. От числото посочено в т. 7 /Б+МГ/ трябва да  извадите числото посочено в „общ 

брой преференции“ и полученото число вписвате в кутийката „без преференции“. 

 

Молим  да работите  върху черновата на протокола и след като проверите дали всички 

контроли са  удовлетворени,  тогава да препишете данните в оригиналния протокол на СИК.  

Благодарим предварително и успех! 


