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Бюлетините са подредени в кочан по 100 бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което
е изписан текст „Кочан“. На същия ред последователно са изписани номерът и наименованието
на изборния район. Под тях е изписан текст „Бюлетина за народни представители“. На следващ
ред в десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на бюлетината в кочана.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/м², и са
защитени с полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на първия ред се изписва
номерът и наименованието на изборния район, а на следващия ред се изписва текст „Бюлетина
за народни представители“.
В лявата страна на бюлетината се обособяват полета, отделени едно от друго с черна
черта, в които на отделни редове се изписват последователно квадратче, в което се изписва
поредният номер на съответната листа в бюлетината, наименованието на партията/коалицията
или собственото, бащиното и фамилното име и означението „независим“ (за независимите
кандидати).
В бюлетината се включват само наименованията на тези партии и коалиции, които са
регистрирали листа за народни представители в съответния изборен район и имената на
независимите кандидати за народни представители.
Поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати се определят чрез
жребий от ЦИК.
В десния край на бюлетината се отпечатват кръгчета, броят на които е равен на удвоения
брой на мандатите за народни представители в съответния изборен район. В кръгчетата се
изписват последователно числата от 1 до изчерпване на броя на кръгчетата. Над кръгчетата се
отпечатва текст „Предпочитание/преференция за кандидат от избраната кандидатска листа на
партия или коалиция“.
Полетата с партиите и коалициите и полета с преференциите се разделят с вертикална
разделителна сива черта. Под полето с последната листа се отпечатва хоризонтална
разделителна сива линия.
Под разделителната черта след последното поле с кандидатска листа се оставя бяло поле,
в десния край на което се отпечатва поредният номер на бюлетината, който съответства на
номера, отпечатан в кочана. Вляво от него бюлетината се перфорира за откъсване на номера на
бюлетината при гласуването.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК и
се отпечатва вертикална черна линия на гърба на квадратчетата, в които са изписани поредните
номера на листите в бюлетината с ширината на квадратчетата за гласуване.

