
  Приложение № 54 
ИЗВЛЕЧЕНИЕТО СЕ ИЗГОТВЯ 
НА НЕДЕЛИМ ЛИСТ ХАРТИЯ, 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ С 
ОБОСОБЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИ 
СТРАНИЦИ. 

 
 

И З В Л Е Ч Е Н И Е  ОТ  П Р О Т О К О Л  
НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 
ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН ………………………… № ….. 
 

 
1. Брой на секционните избирателни комисии в района   
……………………………………………………………… ………………………………… 

(с думи) (с цифри) 
  

2. Брой на секционните избирателни комисии в района, 
представили протоколи за гласуването 

 

……………………………………………………………… ………………………………… 
(с думи) (с цифри) 

  
3. Брой на избирателите в основния и допълнителния 
избирателен списък 

 

……………………………………………………………… ………………………………… 
(с думи) (с цифри) 

  
  

7. Брой на гласувалите избиратели според подписите в 
избирателните списъци (основен и допълнителен) 

 

……………………………………………………………… ………………………………… 
(с думи) 

8. Брой избиратели гласували  по  електронен път 
според отбелязванията в графа „Забележки” на  
избирателните  списъци (сумата от числата по  т.10 от 
протоколите  на СИК, в които се провежда електронно  
гласуване) 
............................................................................................. 

(с думи) 

(с цифри) 
 
 
 
 
 

................................................. 
(с цифри) 

 
 

ЧАСТ І – РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

В ЕДНОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН .................................... № ....... 
 

9. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за 
мажоритарни кандидати 
……………………………………............................................. 

(с думи) 

 
 

…………………………….. 
(с цифри) 



10. Брой гласове за мажоритарни  кандидати  за  народни  
представители според записващите устройства на СИК при 
електронното гласуване 
……………………………………............................................. 

(с думи) 
11. Общ брой на  подаденети бюлетини  за мажоритарните 
кандидати  за  народни  представители 
……………………………………............................................. 

(с думи) 

 
 
 

........................................... 
(с цифри) 

 
 

.......................................... 
(с цифри) 

17. Брой на недействителните гласове за мажоритарни 
кандидати плюс недействителните гласове от електронното 
гласуване 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 
 

…………………………….. 
(с цифри) 

18. Брой на действителните гласове за мажоритарни 
кандидати плюс действителните гласове от електронното 
гласуване 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 
 

…………………………….. 
(с цифри) 

 
19. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ 

 
№ Кандидат Наименование на партията/ 

коалицията/инициативния 
комитет 
 

Брой на получените гласове 

      с думи                                  с цифри 

     ……………                            ………… 

     ……………                            …………  

 
ЧАСТ ІІ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
В МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН .......................................... № ......... 

 

20. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини за 
кандидатски листи 
……………………………………............................................. 

(с думи) 
21. Брой гласове за кандидитски  листи според записващите 
устройства на СИК при електронното гласуване 
........................................................................................................ 

(с думи) 
22. Общ брой  на  подадените  бюлетини  за  кандидатски  
листи 
.......................................................................................................... 

(с думи) 

 
 

…………………………….. 
(с цифри) 

 
. 

............................................ 
(с цифри) 

 
 

.............................................. 
(с цифри) 

28. Брой на недействителните гласове за кандидатски листи 
плюс недействителните гласове от електронното гласуване 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
 
…………………………….. 

(с цифри) 
  



29. Брой на действителните гласове за кандидатски листи 
плюс действителните гласове от електронното гласуване 
………………………………………………………………… 

(с думи) 

 
…………………………….. 

(с цифри) 

 
30. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ 

ЛИСТИ 
 
№ Наименование на 

партията/коалицията  
Брой на получените гласове 

      с думи                                   с цифри 

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

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

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………….. ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………. 

СЕКРЕТАР:…………………………………....  

ЧЛЕНОВЕ:  

1. ……………………………………………..…  12. ……………………………………………...... 

2. ……………………………………………..…  13 ………………….….…………………………. 

3. ……………………………………………..… 14. ……………………..………………………… 

4. ……………………………………………..… 15. ………………………..……………………… 

5. …………………………………………….…. 16. ………………………….……………………. 

6. ………………………………..….………...… 17. …………………....….………………………. 

7. …………………………………………….…. 18. …………………….…………………...…...... 

8. ……………………………………………..… 19. ………………………..……………………… 

9. …………………………………………….…. 20. ………………………….……………………. 

10. ……………………………..….………...… 21. …………………....….………………………. 

11. ……………………………..….………...… 22. …………………....….………………………. 
 


