
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 260 

 

На 4 октомври 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

   Докладва: Емил Войнов  

2. Гласуване извън страната. 

   Докладват: Цветозар Томов и Росица Матева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева 

  4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

    Докладва: Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги 

Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева.  

 

Заседанието бе открито в 14,50 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 
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* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Тринадесет членове сме в залата, имаме кворум за заседание. 

На заседанието ни присъства представител на Мисията за 

наблюдение на изборите – госпожа Марцела Машкова, и нейният 

асистент – госпожа Ралица Данова. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване. Докладчик – господин Войнов. 

2. Гласуване извън страната. Докладчици – господин Томов, и 

госпожа Стоянова. 

3. Доклади по административни преписки. Докладчици – 

госпожа Матева и госпожа Солакова. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчици – госпожа 

Матева, госпожа Стоянова и господин Георгиев. 

Имате ли предложения за допълване, като трябва да имаме 

предвид само най-спешните неща, с оглед процеса по анализ на 

несъответствията в протоколите, който да можем да завършим в 

днешния ден. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля да ме изключите от „Доклади по 

дела, жалби и сигнали“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

Колеги, моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

 

Преминаваме към точка първа: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 
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Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, моля за 

последващо одобрение на  писмо, което  изпратихме до „Сиела Норма“ 

АД, с което ги уведомихме, че след прибирането в склада на машините 

за гласуване, които са комплектувани с батерии с надпис „Договор 21“, 

е необходимо батериите да бъдат извадени от куфарите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля за последващо одобрение на писмо, 

което днес изпратихме до ГД „Жандармерия“ и „Карго-партнер“ с 

указание пет броя машини да бъдат отделени с цел извършване на 

проверка от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с първото  

писмо, което докладвах, е постъпило  писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. 

№ НС-23-358. С него те ни уведомяват, че биха могли да организират 

изваждането на батериите, след като приключат дейностите по 

отваряне на машините, инсталирани с демоверсии, и изваждането от 

тях на смарткартите и флашпаметите. Докладвам го за сведение. 
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Постъпил е доклад от Г. Б. и М. Д. – 

външни експерти към Централната избирателна комисия, с вх. 

№ НС-23-343-2, за резултата от извършеното наблюдение върху 

данните от вътрешната система на „Сиела Норма“ АД за следене на 

разположението и техническите проблеми с машините за гласуване. 

Докладът е доста подробен. Предлагам да се запознаете с него. 

Между другото в него се предлага като препоръка няколко машини да 

бъдат отделени и изследвани. 

Дадени са номерата на секциите, така че предлагам да изпратим  

писмо до „Жандармерията“ и „Карго-партнер“, аналогично на 

днешното, с номерата на тези машини, които да бъдат отделени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това писмо.   

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Получили сме писмо от Министерството на 

електронното управление с вх. № НС-04-94. То е в отговор на наше  

писмо с молба за определяне на екип за извличане на данните от 

изборите на 2 октомври 2022 г. 

С това писмо ни казват, че са определили 15 участници и 

1 ръководител на екипа и са в готовност да започнат работа. 

Тъй като ние все още нямаме готовност, предлагам това писмо 

за сведение, като поддържаме контакт с ръководителя на екипа и 

когато имаме готовност да започнем извличането на данните, ще 

уведомим екипа в Министерството на електронното управление. Засега 

– за сведение. 
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Две писма от ГД „Жандармерия“ – вх. № НС-04-02-333-1 и НС-

04-02-334-4. С тях ни информират, че са създали организация за 

съпровод на машините от секциите за гласуване до склада на „Карго-

партнер“ и ни информират колко машини са прибрани в склада. 

Първото писмо е за машините от град София, второто  писмо е 

за машините от областите. Всички машини са прибрани в склада. 

Докладвам ги също за сведение. 

Едно писмо с вх. № НС-22-458 от член на СИК. Задава въпрос за 

какво трябвало да чакат представителя на „Сиела Норма“ АД, за да 

предадат машината за гласуване. Предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик в 

тази точка – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви отговор на  

писмо от „Сиела Норма“ АД във връзка с наше писмо изх. № НС-23-

353/02.10.2022 г., с което изискахме „Сиела Норма“ АД да ни обясни 

незабавно каква е причината за описания текст: „Дневникът е 

подправен“ на екраните на три машини, както и на какво се дължи 

различния хеш код в две от машините. 

Получили сме писмо с вх. № НС-23-356/03.10.2022 г., с което 

„Сиела Норма“ АД ни казва, че съобщението „Дневникът е подправен“ 

е част от ресурсния файл на софтуера, който не е коригиран, допълвам, 

за изборите на 2 октомври 2022 г, тоест те са използвали софтуера във 

вида, предоставен от Централната избирателна комисия. 

„Съобщението „Дневникът е подправен“ най-вероятно се дължи 

на някаква повреда на флашпаметите, като становището относно 

характера на повредата можем да ви предоставим, след като получим 

достъп до машините и флашпаметите на тези машини“, така както са 

посочили в предходното писмо, в което бяха написали, че им трябва 

достъп до машините. 
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„Относно съобщението „Несъответствие на системния хеш“ е 

необходимо да се изследват машините, за да бъде предоставено 

становище по въпроса. На този етап можем да ви информираме, че 

разполагаме с разпечатани отчети от извършена диагностика на всяка 

една машина и след извършване на инсталация и верификация на 

машините в склада, където е отпечатан хешът на машината, който 

съответства на системния хеш.“ 

Колеги, в тази връзка ви докладвам един сигнал с вх. № НС-22-

448 по повод публикация във вестник „Труд“ със снимка на машина, на 

екрана на която е изписано „Дневникът е подправен“ и ни се изпраща 

информация на какво може би се дължи това изписване: ако липсват 

двете флашпамети, ако липсва едната флашпамет, че трябва да се 

провери в лог файловете какво е направено, при параметризацията 

трябва да се провери какво е направено. 

Колеги, в момента ви го докладвам за запознаване, както и  

писмото на „Сиела Норма“ АД. Така или иначе ние днес взехме 

решение да бъдат отделени тези машини и куфарите да бъдат 

запечатани с пломби. Предлагам ви да вземем решение да извършим 

съвместна проверка между екип на Централната избирателна комисия, 

заедно с експерти от „Сиела Норма“ АД и не знам дали да не поканим и 

екип на Министерството на електронното управление, тъй като те 

удостоверяваха софтуера. 

Ами, метрологията и стандартизацията, едните са по 

документите, по сертификата, други са по хардуера. Ако смятате, че 

трябва, да поканим и от тях. 

Колеги, предлагам да вземем решение да определим, че в петък 

евентуално ще се извърши тази проверка и да изпратим писмо до 

Министерството на електронното управление, Българския институт по 

метрология и Българския институт за стандартизация, като поканим 
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екипа, който е участвал в удостоверяване на софтуера. Да поканим 

представители на трите институции да участват в тази проверка. 

Коригирам предложението си – да укажем в писмото в петък 

или понеделник, да потвърдят за кой от дните могат да изпратят 

представители за извършване на проверка на тези машини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви 

предлагам да фиксираме петък, 10,30 ч., защото при алтернативните 

варианти може да има разногласие. 

Мисля, че до петък има достатъчно време да се организираме, 

така че така да бъде записано в писмото до „Сиела Норма“ АД, до 

министъра на електронното управление, Института по метрология и 

Института за стандартизация, като им опишем, както предложи 

госпожа Матева, какво ще бъде извършвано. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

 

Продължаваме с точка втора: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, няколко неща за 

сведение. Изпратени са от Временния комуникационен пункт 

сканирани списъци за гласуване извън страната в три секции – СИК 

№ 3220000184, СИК № 324700535 и СИК № 325300612, записани на 

DVD носител. Предвид това, че вчера тази списъци – при предаването 

на Протокола за предаване на списъци за гласуване извън страната, не 

са били налични във ВКП. 
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Приети са с допълнение към Протокола за предаване на списъци 

за гласуване на СИК извън страната с вх. № НС-23-359/1 от 4 октомври 

2022 г. Докладвам го за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, Вие 

приключихте с този доклад, но има свързан доклад при госпожа 

Матева. 

Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви приемо-

предавателен протокол с вх. № ЦИК НС-23-359/03.10.2022 г., който сме 

подписали аз, колегата Любомир Георгиев и колегата Силвия 

Стойчева. 

След приемане и на последния протокол от гласуването извън 

страната вчера от Временния комуникационен пункт от М.     Ц.      и   

С.     С.  ни бяха предадени три технически носителя – DVD-та, на 

които на първия са записани списъците за гласуване извън страната от 

първа до 250-а, на втория – от 251-а до 500-а, на третия – от 501-а до 

755-а. 

Опис на съдържанието на дисковете би трябвало да се съдържа в 

папка с моите инициали от днешна дата.  

Сега ви предлагам следното: на тези три диска заедно с 

колегата, който докладва, господин Томов, въпреки че описа от тези 

три протокола се съдържа в дисковете, да бъде направено по едно 

копие за Централната избирателна комисия, а останалите да вземем 

решение да бъдат изпратени на ГД ГРАО за проверка. 

Тези ще останат в Централната избирателна комисия, копията 

ще бъдат изпратени в ГД ГРАО за проверка. 

И следващото предложение, което ние обикновено си правим, те 

да служат за проверка там, където в протоколите не са записани „брой 

гласували“, защото има такива протоколи, в които срещу „брой 

гласували“ в секция извън страната пише нула. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Моля да гласуваме направеното предложение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Госпожо Стоянова, Вие имате заявен доклад в „Гласуване извън 

страната“. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, благодаря. Имам два-три доклада, 

които са за сведение, но все пак бих искала да ги докладвам с оглед 

срока. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължаваме 

с точка трета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папката с моите инициали има 

подпапка „Обучителни клипове“. Писмото, с което сме получили 

коригираните обучителни клипове от „Сиела Норма“ АД, е с вх. № НС-

23-363/04.10.2022 г. Нанесени са корекциите, които след като 

обсъдихме, изпратихме до изпълнителя за поправка в обучителните 

клипове както за тези, които се отнасят до членовете на секционните 

избирателни комисии, така и за двата клипа, които са свързани с 

начина на гласуване на избирателите в частичните местни избори. 

Предлагам с протоколно решение да ги одобрим и да ги качим 

на интернет страницата на Централната избирателна комисия в рубрика 

„Частични местни избори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада на 

госпожа Стойчева има ли изказвания? 
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Те ще се ползват и за 9-и, и за 23 октомври? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в изпълнение на 

Закона за публичните финанси и указанията на министъра на 

финансите относно изготвянето и представянето на месечните отчети 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-295/01.10.2022 г. представя всички 

отчетни документи за месец септември, а те са приложение към самата 

докладна записка и си публикувани във вътрешната мрежа. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим публикуването на 

страницата на Централната избирателна комисия на месечния отчет за 

изпълнението на  бюджета за месец септември. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Госпожо Матева, заповядайте в „Административни преписки“.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо от 

гражданин, който ни сигнализира и моли за корекция на информацията, 

тъй като е забелязал разлики в публикуваните данни от протокола на 

секционна избирателна комисия извън страната – във Франкфурт, 
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Германия, номерът на секционната избирателна комисия е 321100112, и 

числовите данни от сумарния протокол. 

Колеги, информирам ви, че извърших проверка, и тъй като в 

протокола са попълнени само резултатите от гласуването, там, където 

за партиите и коалициите има подадени гласове, докато там, където 

няма подадени гласове, нищо не е попълнено, останало е празно. 

При въвеждането на данните от оператора в изчислителния 

пункт има допуснати грешки и съответните гласове са въведени за 

съседната партия.  

Но този протокол е част от анализа на несъответствията, 

проверява се от наши колеги и ще бъде извършена корекцията в 

числовите данни, тоест данните на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. В окончателните резултати ще 

бъдат въведени вярно, така че го докладвам за сведение. Номерът на 

Писмото е НС-22-451/03.10.2022 г. във връзка с протокола от 

Франкфурт.  

И още две писма за сведение – вх. № НС-22-461 и НС-22-456, с 

които двама граждани ни питат не смятаме ли да публикуваме 

окончателната активност на изборите. Мисля, че вече е публикувана, 

разбира се, тя отново не е абсолютно окончателна. След обявяване на 

окончателните резултати от изборите ще бъде окончателна. 

Това са докладите ми в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме 

към точка четвърта: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Стоянова? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Не са ми спешни и очаквам 

комплектуване на административната преписка с жалбата срещу 

решение на районна избирателна комисия. Така че ще докладвам утре. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо на Върховния 

административен съд с вх. № НС-08-60/03.10.2022 г., с което ни се 

изпраща частна жалба от   А.      А.      К., подадена срещу 

Определение № 8381 от 3 септември 2022 г. по Административно дело 

№ 9045/2022 г. и ни се дава тридневен срок за отговор на частната 

жалба. Вчера е получено писмото. 

Колеги, аз предлагам Централната избирателна комисия да не 

изразява становище и да не изпращаме отговор. Ако сте съгласни, моля 

да гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго 

предложение? Няма. 

Моля да гласуваме. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви четири сигнала за 

политическа реклама и реклама на политически партии в деня за 

размисъл: вх. №№ НС-22-431-1/01.10.2022 г., НС-22-430/01.10.2022 г., 

НС-22-429/01.10.2022 г. и НС-22-426/01.10.2022 г.  

Едното е за вървяща политическа реклама в You tube, отново в 

You tube. Другото е снимка на билборд, който е на уличната мрежа и е 

публикуван. Специално този за билборда, припомням, че срокът за 

премахване на агитационните материали на политическите партии е 

7 дни след изборите, тоест това не е нарушение, че все още е стоял като 

реклама. 
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А останалите в You tube и Фейсбук не подлежат на проверка на 

съдържанието от Централната избирателна комисия на основание § 1, 

т. 15 от Изборния кодекс. Предлагам да ги оставим без разглеждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да се запознаете в папката с 

моите инициали с жалба – вх. № НС-22-459/04.10.2022 г. Тя е подадена 

от Р.     П.      Ч. – кандидат за народен представител в 10 МИР – 

Кюстендил, от листата на коалиция ГЕРБ-СДС. 

Госпожа Ч.  твърди, че от протоколите, които са качени в сайта 

на Централната избирателна комисия, е установила, видно от 

сумарните данни на РИК – Кюстендил, тя е била кандидат под № 4 в 

листата, са отбелязани общо преференции 2261, като в същото време за 

кандидата под № 3 в листата на ГЕРБ-СДС са отбелязани 

2291 преференции. 

„Посоченият резултат за двамата кандидати е неверен и не 

отразява действителната воля на избирателите от 10 МИР – Кюстендил, 

доколкото в един от протоколите на секция 104800060 в село Баланово, 

в сградата на кметството, е видно, че при преброяването на 

преференциите в бюлетината на ГЕРБ-СДС за кандидат 103 са 

подадени 24 предпочитания, а за кандидат 104 са подадени 0. Същото 

не отговаря на истината и резултатът очевидно е фактическа грешка, 

като предпочитанията на избирателите за нея като кандидат под № 104 

са 24, но са нанесени в протокола за кандидат под № 103. 
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В избирателната секция гласуването е извършено с хартиена 

бюлетина, а не машинно, поради което членовете на СИК лично е 

трябвало да установяват вота на избирателите по подадените пред тях  

бюлетини. Вотът на избирателите с отразени предпочитания е бил 

правилно преброен от членовете на СИК върху бланката (чернова), 

която е изготвена за всяка партия и коалиция, но при попълването на 

беловата не са нанесени – според твърденията на жалбоподателя – 

вярно“. Тя счита, че е допусната очевидна фактическа грешка при 

попълване на протокола в секция 104800060 в село Баланово, което се 

оказва особено съществено и има решаващо влияние при подреждане 

на двамата кандидати в Списък А, доколкото и двамата са получили 

повече от 7% от действителните гласове в предпочитанията. 

Към жалбата, която е в оригинал, може би е подадена направо в 

Централната избирателна комисия, е приложено и заявление, 

подписано от седем човека, изброени поименно, които твърдят, че са 

членовете, всъщност аз мога да ги сравня – да, това са членовете на 

секционната избирателна комисия в село Баланово, които са се 

подписали, и твърдят, че действително са допуснали грешка при 

попълването на протокола с преференции, като резултатът на 

кандидата под № 104 е 24 преференции, на кандидата под № 103 са 

0 преференции. 

За съжаление, обаче оригиналният протокол е тук, при мен, 

може да се види сканиран на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. Протоколът е попълнен без абсолютно никакви 

грешки и корекции и в разпределението на преференциите на коалиция 

24 на 103 пише 24 гласа, на 104 пише 0. 

Аз лично смятам, че единствените, които могат да извършат 

корекция в протокола, са членовете на секционната избирателна 

комисия и това е трябвало да стане до приемане на този протокол от 

районната избирателна комисия, тъй като това е официален документ, 
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който удостоверява резултата от гласуването, и предлагам тази жалба 

да бъде оставена без уважение. 

Добре, колеги, приемам предложението да бъде „без 

разглеждане“, тъй като няма процедура и ред, по който Централната 

избирателна комисия да се произнася и да коригира резултатите от 

гласуването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте доклада 

на госпожа Матева по този случай. Имате ли изказвания или 

предложения? 

Ако няма други предложения, подлагам на гласуване 

предложението на госпожа Матева. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, връщаме се към точка първа. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, получихме  

писмо от Министерството на електронното управление с вх. № НС-04-

95. То е относно информация, свързана с някои допустими грешки при 

експлоатацията на машините за гласуване, изследвани в процеса по 

удостоверяването. Говорят ни за същите проблеми, за които и ние 

преди малко гласувахме писмо, с което ги поканихме в петък при 

тестване на няколко от машините. Към своето писмо са предоставили 

един видеоматериал, който твърдят, че е заснет при извършване на 

тестовете за грешки. Той е качен в моята папка, в подпапка „МЕУ“. 

Предлагам на този етап да остане за запознаване и евентуално утре да 

вземем решение по този материал. 
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И още едно писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-362. С 

него те предоставят на Централната избирателна комисия доклад с 

обобщена и детайлна информация за постъпилите обаждания, 

включително и записите на всички разговори, както и списък с 

технически неизправности и инциденти със СУЕМГ преди изборния и 

в изборния ден ведно с подробни данни за събитията. 

Списъкът е предоставен в електронен вид, в електронна 

таблица, сортиран по избирателните секции в моята папка, подпапка 

„Сиела“. Докладвам го за запознаване и за приобщаване към досието 

по договора, за да може да се сравнят инцидентите със СУЕМГ с 

информацията, която сме получили от районните избирателни 

комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля, че 

няма други доклади за днес. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото за утре, сряда, 5 октомври 2022 г. от 14,00 ч. 

 

(Закрито в 15,40 ч.) 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Камелия Нейкова 

     СЕКРЕТАР: 

        Севинч Солакова 

 

Стенограф: 

Виолета Тасева 


