
 

 

Приложение № 19-МР 
Избирателна секция № 
         

 
ПРОТОКОЛ 

за предаване и приемане на книжа и материали от 
СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация  
при произвеждане на местен референдум на .................... 2021 г. 

(по чл. 287, ал. 7 от ИК във вр. с 39 ал.3  и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) 
 

Днес, .............................. г., в .............. часа секционната избирателна 
комисия/подвижната СИК в избирателна секция № ................................, населено място 
................................................., кметство .............................., община  ........................................, 
административен район ............................., район № ...… - ....................................., предаде за 
съхранение в общинската администрация на община ………………………............................ 
следните книжа и материали от местния референдум на ..................... 2021 г.: 

 
1. Запечатана торба с поставени в нея бюлетини и 
останалите книжа и материали на СИК/ПСИК, получени по 
реда на чл. 215, ал. 1 от ИК 

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

 
 
 

................... 
(с цифри) 

2. Незапечатан плик съдържащ: 
2.1. вторият  екземпляр  на протокол на СИК/ПСИК  с 
резултатите от гласуването. 
2.2. протокола за предаване и приемане на книжа и 
материали, съставен в деня, преди деня на референдума; 
2.3. протокола за предаване на сгрешен формуляр и 
приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако 
е съставен при сгрешени протоколи); 
2.5. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване 
действителността или недействителността на някой глас и 
особеното мнение на член на СИК/ПСИК, ако има такива; 
.................................................................................................. 

(брой с думи) 

 
 
 
 
 

 

 

 

.................... 
(с цифри) 

 
Забележка: 
…………………………………………………………...………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Председател/зам.-председател на СИК/ПСИК: ………………. 
Секретар на СИК/ПСИК: ……………….. 
Член на СИК: ………………… 
 
Комисия в състав, определена със заповед  на кмета на общината на основание 
чл.444 ал.1 от ИК , за приемане на книжата и материалите от местния референдум за 
съхранение: 
 
Членове: 
1. …………………………..   4. ………………………….. 
2. …………………………..   5. ………………………….. 
3. …………………………..   6. ………………………….. 
 



 

 

*************************************************** ************************** 
Бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската 

администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК, предали 
протоколите в ОИК, на комисия в състав, определен със заповед на кмета на общината.  

Комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК приема торбата с книжата по т. 1 и проверява 
наличието в плика по т. 2 от приемо-предавателния протокол, на изброените в него книжа. 

След съставяне и подписване на протокола за предаване и приемане, екземпляр от него се 
поставя в плика по т. 2, след което пликът се запечатва. 

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за 
секционната избирателна комисия и за общината. 

Книжата и материалите от местния референдум се съхраняват от общинската 
администрации по реда на чл. 287, ал. 8, изр. 1 от ИК. 

 


