Приложение № 48
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за приемане на изборни книжа и материали
(по чл. 80, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители)

Днес, ................... 2009 г., в .............. часа секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ ........., населено място ................................................., община ................................, област
......................................, получи от общинската администрация и от РИК следните изборни книжа
и материали за произвеждане на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.
1.

2.

3.

Избирателни кутии
.......................................................................................

(с цифри)

Бюлетини за кандидатски листи на партии или
коалиции в многомандатния избирателен район
......................................................................................

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

(с думи)

(с цифри)

Бюлетини за мажоритарни кандидати в едномандатния
избирателен район
......................................................................................
(с думи)

4.

Образци на декларации на ученици и студенти по чл.
36, ал. 11 от ЗИНП – Приложение № 45
.......................................................................................
(с думи)

5.

6

7.

.................
(с цифри)

...............
(с цифри)

Образци на декларации на лица с физически или
зрителни увреждания по чл. 88а, ал. 3 от ЗИНП –
Приложение № 46
.......................................................................................

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

(с думи)

(с цифри)

Формуляр на допълнителен избирателен списък
.......................................................................................
Формуляр на секционен протокол
.......................................................................................
Бланки – чернови на секционен протокол
.......................................................................................
(с думи)

10.

(с цифри)

(с думи)

(с думи)

9.

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

Образци на декларации на членове на секционна
избирателна комисия и на лица, охраняващи
избирателната секция по чл. 84а от ЗИНП –
Приложение № 44
.......................................................................................

(с думи)

8

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

(с думи)

Формуляри на извлечения от секционен протокол
.......................................................................................
(с думи)

11.

Печат на секционната избирателна комисия

12.

Допълнителен печат на секционната избирателна
комисия (когато има подвижна избирателна кутия)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

13. Други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет:
или упълномощен представител: ……………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име)

Упълномощен член на РИК: ………………………………………………………………….
(собствено, бащино и фамилно име)

Председател на СИК: ………………………………………………………………………….
(собствено, бащино и фамилно име)

Печатът на секционната избирателна комисия се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата
по чл. 80, ал. 2 от ЗИНП в момента на получаването му и се отваря при откриването на изборния ден в
секцията.
Протоколът се съставя в три екземпляра, по един за всяка от трите страни.

