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Бюлетините са подредени в кочан по 100 бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в което е изписано
наименованието и номерът на района и текст „Избори за членове на Европейския парламент от
Република България 2014 г.“ на отделени редове и поредният номер на бюлетината в кочана,
отпечатан в горния десен ъгъл на полето.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което се изписват на отделни редове
текстове: наименованието и номерът на района и текст „Избори за членове на Европейския
парламент от Република България 2014 г.“
На отделни редове се изписват: наименованията на партиите, коалициите или имената на
независимите кандидати. След имената на независимите кандидати се изписва означение
„независим“.
Пред наименованието на партията, коалицията и името на независимия кандидат се
отпечатва квадратче, в което е изписан поредният номер в бюлетината на всяка кандидатска
листа, в която избирателят изразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син
цвят.
В бюлетината се включват само наименованията на тези партии и коалиции, които са
регистрирали листи и имената на регистрираните в ЦИК независими кандидати.
Поредният номер в бюлетината на кандидатските листи се определя чрез жребий от ЦИК
чрез жребий проведен по ред, определен с решение на ЦИК.
Редовете на отделните листи на партии, коалиции и инициативни комитети се отделят
един от друг с плътна черна хоризонтална линия.
В десния край на бюлетината се отпечатват 17 кръгчета, които отговарят на броя на
членовете на Европейския парламент от Република България. В тях се изписват числата от 1 до
17 включително, последователно за поставяне на знак „Х“ или „V“, отразяващ предпочитанието
(преференцията) на избирателя за кандидат от избраната от него листа.
Над кръгчетата се изписва текст „предпочитание (преференция)”.
В зависимост от броя на регистрираните листи редовете на партиите коалициите и
независимите кандидати могат да бъдат отпечатани в повече от една колона, като колоните с
кръгчетата за преференциите се отпечатват в десния край на бюлетината.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК.
В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният № на бюлетината в кочана, който
съответства на номера, отпечатан в горния десен ъгъл на кочана.

