
Приложение № 17-МР 
 

 

 

Забележка: ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Подписи на членовете на СИК/Подвижна СИК: 

 
Председател:  ………………….. 
Зам.-председател:  …………………..  Секретар  ………………… 
Членове:   1. ……………….    4. ……………… 
   2. ……………….    5. ……………… 

   3. ……………….    6. ……………… 
 
Определен от ОИК неин член: ……………… 
 
*************************************************** ************************** 

Този протокол се съставя, когато е сгрешен  формуляра на секционния протокол с 
резултатите от гласуването в местния референдум. 

Протоколът се изготвя в два екземпляра за СИК/ПСИК и за ОИК. 
1. Сгрешеният протокол  се връща  в общинската избирателна комисия. При предаване на 

протокола  се сверява  фабричния  им номера с номерата на протокола , вписан  в протокола за 
предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 от ИК, фабричните им номера 
се вписват на ред 1 от таблицата на настоящият протокол. В този случай СИК/ПСИК получава 
нов протокол, фабричният номер на който се вписва на ред 2 от таблицата. 

В „ Забележка“ се описва констатацията, когато се установи разлика във фабричния 
номер  на протокола/, вписан/и в протокола за предаването и приемането на изборните книжа 
по чл. 215, ал. 4 от ИК и върнатите протоколи. 

Избирателна секция № 
         

 
ПРОТОКОЛ 

за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на 
протокол на СИК/Подвижна СИК при произвеждане на местен референдум 

(по чл. 274 от  ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) 
 

Днес, ......................... г., в .............. часа секционната избирателна комисия в избирателна 
секция № ........................, населено място……………………, кметство .........................................., 
община ………………................................, административен район …….……………….………., 
район № ……… - ……………………………………... предаде на общинската избирателна 
комисия 1 брои сгрешени формуляри на протокол на СИК за установяване на резултатите от 
гласуването в местния референдум и получи от общинска избирателна комисия нов формуляр 
на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването в местен референдум на 
.........................2021 г. 

 

1. 
Сгрешен формуляр на протокол на 
СИК/подвижна СИК  

Фабричен № на сгрешения  формуляр 
 

 
1 ………………………………………………. 
 

 

2. Нов формуляр на протокол на СИК 

Фабричен № на новия формуляр: 
 

…………………………………….. 
 



Приложение № 17-МР 
 

 

Протоколът се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и от определен с решение на 
общинската избирателна комисия неин член. 

Екземплярът от протокола за ОИК и сгрешения  протокол  се предават на общинската 
администрация по реда на чл. 296, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 32 от ИК..  

Ако СИК допусне грешка при попълване на получения нов протокол, грешката се поправя, 
като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват действителните данни. До поправените 
данни се изписва „ поправка“ и се подписват всички членове на СИК. 


