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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 119-ЕП 
от 10 април 2019 г.

относно техническа грешка в Приложение 
№ 79-ЕП от изборните книжа за изборите за 
членове на Европейския парламент от Репуб-

лика България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 6, 
ал. 3 от Изборния кодекс Централната изби-
рателна комисия 

Р Е Ш И :
Допуска поправка на техническа грешка 

в Приложение № 79-ЕП от изборните книжа, 
както следва: т. 14 се заличава, а следващите 
точки 15 – 19 съответно се преномерират на 
14 – 18.

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“. 

Председател:  
Стефка Стоева

Секретар: 
Севинч Солакова

Приложение № 79-ЕП 
Избирателна секция № 
         

ПРОТОКОЛ 
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК 

(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс) 
 

Днес, ..................................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в 
избирателна секция № .........., населено място ................................................., кметство 
................................, община ......................................, адм. район ……………….., район №…-
………………… получи от общинската администрация и от РИК следните изборни книжа и 
материали за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република 
България на 26 май 2019 г. 
 

1. 
Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване: 
....................................................................................... 

(брой с думи) 

 
................. 
(с цифри) 

2. 
Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния № на 
кочана: 
....................................................................................... 

(брой с думи) 

 

................ 
(с цифри) 

3. 

Кутия – непрозрачна, за разписките от машинното гласуване (ако се 
произвежда такова), в случай че не се произвежда машинно 
гласуване, се записва „0“: 
....................................................................................... 

(брой с думи) 

 

................ 
(с цифри) 

4. 

Кочан/кочани с бюлетини за гласуване, запечатани по начин, 
определен от ЦИК: 
....................................................................................... 

(брой с думи) 
Кочан № ………….. – от № ………………до № …………….. 
Кочан № ………….. – от № ………………до № …………….. 
Кочан № ………….. – от № ………………до № …………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
Кочан № ………….. – от № ………………до № …………….. 

 
 

................ 
(с цифри) 

5. 
Списък за допълнително вписване на придружителите: 
................................................................................... 

(брой с думи) 

 
................ 
(с цифри) 

6. 
Списък на заличените лица 
…………………………………………………………. 

(брой с думи) 
……… 

(с цифри) 

7. Формуляр от протокола на СИК, запечатан в отделен плик по начин, 
позволяващ да се види само фабричният номер 

 
Фабричен № … 

8. 
Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на 
предпочитанията (преференциите) за кандидатите 
………………………………………………………… 

(брой с думи) 

 
 

…………….. 
(с цифри) 

9. 
Формуляри на чернови на протокола на СИК 
………………………………………………………… 

(брой с думи) 
…………….. 

(с цифри) 
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15. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.
(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват 
протокола в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в 
секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва 
от председателя и секретаря на СИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и 
останалите книжа и материали.) 
 
16. Копирни апарати – 1 брой.
 
17. Устройства за машинно гласуване (ако се провежда такова гласуване) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
18. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед 
длъжностно лице от общинската администрация/кметски наместник:  
 
Определен от РИК неин член:  
 
Председател на СИК:  
 
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната 
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в градовете с 
районно деление). 

10. 
Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания 
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването   
………………………………………………………… 

(брой с думи) 

 

………….. 
(с цифри) 

11. Протокол за маркиране на печата на СИК: 1 брой 

 
12. 

 
 

Образци на декларации – Приложение № 75-ЕП от изборните книжа 
....................................................................................... 

(брой с думи) 

 
 

.................  
(с цифри) 

13. 
Образци за декларации по чл. 360 и чл. 361 ИК 

....................................................................................... 
(брой с думи) 

 
 

.................  
(с цифри) 

14. 
Отличителни знаци на членовете на СИК: 
....................................................................................... 

(брой с думи) 

 
.................  
(с цифри) 
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