
   
МЕЖДИННИ ДАННИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО  

на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи  
В ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

27.10.2019 г. втори тур  
за избиране на Кмет на община  

Община № 2730 - Шумен  
   
   

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:  
ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:  

  

 
   

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:  
   

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ: 

 
  

 
   

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ: 

 
   

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ: 

 
   

 8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК (сумата на числата по буква „А“ от
протоколите на СИК) 87600
Б. Брой на СИК в общината 127
В. Брой на СИК, предали протокол 122

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от
числата по т. 1 от протоколите на СИК) 77465
а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК) 77086
б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК) 12

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните
списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 685
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци,
включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от
протоколите на СИК) 24727

4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 62725
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от
протоколите на СИК) 128
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от
протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „г“ от
протоколите на СИК) 0
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „д“ от
протоколите на СИК) 1
е) брой на сгрешените бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК) по
чл. 267, ал. 2 ИК 19

5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 5 от протоколите
на СИК) 24727
6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6 от протоколите на
СИК): 296
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) 24431
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и
инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1 от протоколите на СИК): 23692
7.2. Брой на действителните гласове „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 7.2 от
протоколите на СИК): 739

№ Имената на кандидата и наименование на % от Бр. Бр.
партия/коалиция/местна коалиция д. гл. дейст нед.

43 Любомир Димитров Христов 48,66% 11889 53
ПП ГЕРБ
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    за избиране на Кмет на кметство Дибич  
Община № 2730 - Шумен  

   
    за избиране на Кмет на кметство Дибич: НЯМА ДАННИ  
   
   
   
   

    за избиране на Кмет на кметство Ивански  
Община № 2730 - Шумен  

   
    за избиране на Кмет на кметство Ивански: НЯМА ДАННИ  
   
   
   
   

за избиране на Кмет на кметство Мадара  
Община № 2730 - Шумен  

   
   

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:  
ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:  

  

 
   

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:  
   

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ: 

 
  

 
   

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ: 

56 Венцислав Дянков Венков 48,31% 11803 57
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 9. Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в
които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя 186

Процент на окончателно приетите протоколи на СИК: 96,06%
Процент на гласувалите избиратели: 31,92%
Процент на действит. гласове от всички подадени: 98,80%

А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК (сумата на числата по буква „А“ от
протоколите на СИК) 1000
Б. Брой на СИК в общината 2
В. Брой на СИК, предали протокол 2

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от
числата по т. 1 от протоколите на СИК) 881
а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК) 881
б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК) 0

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните
списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 0
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци,
включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от
протоколите на СИК) 551

4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 443
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от
протоколите на СИК) 2
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ: 

 
   

 8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

 
  

 
  

 
   

   
   
   
   
  Изготвил отговорник на ИП към ОИК: 
 
                (име,презиме, фамилия)                                                                                             ЕГН          /подпис/           

в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от
протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „г“ от
протоколите на СИК) 0
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „д“ от
протоколите на СИК) 0
е) брой на сгрешените бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК) по
чл. 267, ал. 2 ИК 4

5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 5 от протоколите
на СИК) 551
6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6 от протоколите на
СИК): 9
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) 542
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и
инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1 от протоколите на СИК): 538
7.2. Брой на действителните гласове „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 7.2 от
протоколите на СИК): 4

№ Имената на кандидата и наименование на % от Бр. Бр.
партия/коалиция/местна коалиция д. гл. дейст нед.

43 Марин Петков Маринов 34,32% 186 0
ПП ГЕРБ

51 Неделчо Костадинов Неделчев 64,94% 352 2
ВОЛЯ

 9. Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в
които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя 7

Процент на окончателно приетите протоколи на СИК: 100,00%
Процент на гласувалите избиратели: 62,54%
Процент на действит. гласове от всички подадени: 98,37%

Мартин Васков Христов 851012****  ..............................

"Информационно обслужване" АД Дата: 03.11.2019 г.  Час: 22:34

Страница 3 от 3


