
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

за извършване на проверка от Централната избирателна 

комисия на списъците за гласуване и контролните разписки от 

машинното гласуване на 7 СИК, за които са установени 

несъответствия 

 

На 7 декември 2022 г. Централната избирателна комисия в 

състав: 

Росица Матева, Димитър Димитров, Цветозар Томов, Емил 

Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева 

извърши проверка на списъците за гласуване, контролните разписки, 

протоколите от машинното гласуване и протоколите на 8 секционни 

избирателни комисии.  

Работата на Комисията започна в 10,20 ч. 

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да 

проверяваме секция по секция, както са пристигнали данните – 

оригиналните протоколи и оригиналните разписки, и оригиналните 

протоколи от машинното гласуване, като кажем какви проблеми има 

на интернет страницата на ЦИК в протоколите, след което да 

констатираме, че са ни предоставени в запечатани пликове 

евентуално контролните разписки. 

Според мен може би е добре по двама членове на ЦИК да 

броят контролните разписки, двама да броят подписите от 

списъците. Ако има някакво несъответствие, други двама да 

преброят контролните разписки и съответно подписите, докато 
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констатираме за съответната секция какво установяваме ние. След 

това продължаваме със следващата секция. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проблемът не е в сайта на ЦИК, 

проблемът е в наличностите, които ще правим и не е въпрос на 

броене, а на съответствия между разписки, гласове, машинен 

протокол, хартиен протокол, с една дума – цялостна проверка. 

Затова започваме от разписките, както са го правили в СИК, пък 

после ще гледаме какво пише в сайта. Забравихме думата 

„съответствия“, а не „бройки“.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Някой друг има 

ли да каже нещо преди да започнем? 

СИК № 290900058 – Димитровград.  

От това, което сме установили в предходно работно 

заседание, когато ги проверявахме, брой гласували по подписи, има 

посочени брой разписки – 84. В Приложение № 9 на тази комисия 

пише: брой на контролни разписки – 84; брой действителни гласове, 

подадени за кандидатски листи – 83; брой машинно гласуване – 83. 

(Показва документите на посочената секция – списък за гласуване, 

плик с контролни разписки, който е запечатан, плик с подписи на 

всички членове на комисията.) 

Машинният протокол е изваден при нас, тук е и 

оригиналният протокол на секционната избирателна комисия.  

Припомням, че в едно работно заседание всички ние 

проверихме тези 11 секции, за които първоначално беше установено, 

че има проблем и сме ги проверили на сайта. Впоследствие 

добавихме една 12-та секция, която предложи колегата Войнов и 13-

та, която предложи колегата Томов. Всички ние сме проверявали на 

сайта на ЦИК какви  несъответствия има, затова изискахме тези 

документи, за да извършим проверка. 

От  машинния протокол на секция № 290900058 има гласове 

в машинно гласуване – 83, действителни гласове по кандидатски 

листи – 83. В Приложение № 9 е записано, че броят на контролните 

разписки е 84, а броят на действителните гласове е 83. 
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В протокола от гласуване на секционната избирателна 

комисия (показва оригинала) пише: брой гласували, потвърдени 

гласове от машинното гласуване – 83; брой подписи на избирателите 

– 84.  

Трябва да преброим разписките и подписите, за да видим 

къде е несъответствието.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Съобщавам преброените разписки 

от машинното гласуване: 

№ Наименование на партия/коалиция 
Действителни 

гласове 

1. Движение за права и свободи – ДПС два 2 

3. БНО три 3 

4. ПП Национално движение Единство един 1 

9. ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА три 3 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ три 3 

17. ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ един 1 

19. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД седем 7 

22. ПРАВОТО един 1 

24. ГЕРБ-СДС 
четиридесет и 

четири 44 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ  два 2 

26. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА един 1 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ петнадесет 15 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Брой разписки – 

83, брой действителни гласове съвпадат с това, което е отразено на 

машинния протокол. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Брой положени подписи под 

избирателния списък – 84, като в основния списък са 8 (осем), с 

допълнително записани под чертата, но на № 732 Тонка Петкова и 

№ 733 Фани Илиева срещу имената им има изписани ЕГН-та и 

лични карти, но срещу името на Тонка Петкова има подпис, а в 

„забележката“ пише, че е придружител. Явно тук се е получило 

разминаването. Едното от лицата е било придружител на другото 

лице и затова няма един глас.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако ще предполагаме, искам 

и аз да се включа. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Подписите са 84, като срещу единия 

подпис е записано „придружител“. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Констатираме, че един от гражданите, 

който е отбелязан с ЕГН, е записан като придружител. Това, което не 

можем да установим, е дали придружителят е гласувал или не е 

гласувал. Документалната следа, която се вижда, е тази. Няма друга. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам да се запише в протокола 

дали лицето, за което е отбелязано, че е придружител, е от основния 

списък или е от дописаните. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само едно уточнение. В основния 

списък за Тонка Петкова има ЕГН, има лична карта, има и подпис. В 

„забележка“ е записано „придружител“. Дали е гласувала с 

придружител, или тя самата е придружител е отделен въпрос. Искам 

да изясня, че пише „придружител“. Дали е придружител на друго 

лице, или е гласувала самата тя с придружител и лицето Фани 

Асенова – тя си е гласувала, има подпис с отбелязани ЕГН и лична 

карта, това не бихме могли да го изясним. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам наистина да не се 

правят никакви хипотези, предположения и внушения, защото тук се 

казва, че лицето се е подписало като придружител. Да се запише 

ясно, че има 84 подписа. Лицето е в основния списък, то е с 

избирателни права в същата секция и срещу името секционната 

избирателна комисия е отбелязала, че е било и придружител. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колегата 

Баханов много ясно каза какво се констатира в избирателния списък 

и посочи номера на лицето в избирателния списък, и че в 

„забележка“ е записано „придружител“. Това констатираме ние и 

предлагам да приключваме с тази секция.  

Приключихме със секцията в Димитровград. Прибрани са 

всички документи. (Разписките бяха събрани в плика, пликът беше 
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отново запечатан и подписан от членовете на Централната 

избирателна комисия.) 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Към избирателния списък има 

приложени: Пълномощно от Тонка Желязкова Петкова в полза на 

Бончо Иванов Петков; списък на придружителите (Приложение 

№ 66-НС), в което е вписан Бончо Иванов Петков и 8 (осем) броя 

декларации (Приложение № 23-НС). 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Продължаваме с 

община Белица, секцията е № 010200012 в село Бабяк. Гласувано е с 

две машини. Изпращат ни се два броя плика с контролни разписки и 

един плик с избирателния списък. (Показва пликовете.) 

При проверката на страницата се установява, че брой 

гласувалите според подписите са 513; брой потвърдени гласове от 

машините – 513, като от едната машина са 249, от другата – 264. 

Същите констатации са направени в Образец № 9 от контролното 

преброяване, като за едната машина, там където са 264 разписките, 

след това има поправка и е поправено на 261. Това са 

несъответствията от нашата страница. (Отваря плика с оригиналния 

протокол, който се съхранява в ЦИК, на секционната комисия и от 

машинното гласуване). 

Единият протокол е от машина, която накрая завършва с 996 

– брой потвърдени гласове и действителни гласове – 249. 

Втората машина, която накрая завършва на 703: брой 

потвърдени гласове и действителни гласове – 264, в контролното 

преброяване. 

В официалния протокол са общо 513, което е сборът от  

потвърдените гласове от машината според протоколите и според 

това, което са установили и според подписите. 

Тук несъответствието е в Приложение № 9 за машина, 

завършваща на703, за която е било записано 264 и после е поправено 

на 261.  

Предлагам да отворим плика на машина 703 – пликът е 

запечатан. 



6 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Може ли да задам въпрос? Тъй като 

гледаме написаното в Приложение № 9: какво значи поправено от 

264 на 261 и колко подписа има на поправката? 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Отгоре в т. 1 и 

т. 2, където 264 е поправено на 261, на втората страница има 

поправени за ДПС – не знам колко са били, поправени са на 257. 

Това всъщност са трите гласа, което значи, че трябва да установим и 

гласовете според разписките.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Резултатите от преброяването са 

следните: общо 264 контролни разписки; 260 с вот за ДПС; 3 с вот за 

ГЕРБ-СДС; 1 с вот за „БСП за България“. 

Потвърждава се машинният протокол, както и 

първоначалното им записване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Допуснала е 

грешка секционната комисия, като е поправила Приложение № 9 за 

тази машина. 

Предлагам да приключим с тази секция. (Оригиналните 

протоколи бяха прибрани отново в плика, запечатан и подписан от 

членовете на Централната избирателна комисия.) 

Следващата секционна комисия е в община Девня: секция 

№ 031400005. В плика, изпратен от общината, трябва да се съдържат 

документите и за секция с № 03140008. (Показва запечатания плик.) 

В плика от общината има още 4 плика: плик № 1 за секция 

08 и контролни разписки за секция 8; контролни разписки за секция 

05 и списъци за секция 05.  

Проблемът в тази секция е: брой гласували по подписи – 255; 

брой потвърдени машинни гласове – 256; записани в Приложение 

№ 9 брой разписки – 255. 

Според оригиналния протокол, който се намира в ЦИК: брой 

машинни гласове според протокола на секционната избирателна 

комисия – 255; брой подписи също 255.  

В протокола от самата машина: участвали в машинното 

гласуване брой действителни гласове – 256. Тук несъответствието е 
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между машинния протокол и данните на секционната избирателна 

комисия, посочени в нейния протокол, където пише, че гласовете от 

машинното гласуване са 255 и 255 са гласували според положените 

подписи. Броим и списъците, и разписките. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Към избирателния списък на секция 

№ 031400005 – Девня, има списък с 9 заличени лица, поименно 

посочени, и избирателен списък.  

В основния списък – 837 избиратели, под черта дописани 

5 избиратели; 1 бр. придружител и 5 декларации (Приложение № 23-

НС); едно удостоверение по чл. 263, ал. 1 със снимка. 

Съобщавам резултатите от преброяването в избирателния 

списък: в качения на сайта на ЦИК протокол е записано, че има 250 

подписа в основния и 5 подписа в допълнителния списък, общо 255. 

Проверката показва, че в основния избирателен списък 

подписите са 250 и в допълнителния списък – 5. Дотук няма разлика. 

В основния избирателен  списък срещу името на едно лице е 

отбелязано, че е вписан в списъка за придружители, където той 

фигурира, и се е подписал отделно в списъка за придружители и в 

самия протокол се е подписал като гласувал избирател. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: След преброяването на контролните 

разписки се установи следното:  

 
№ Наименование на партия/коалиция Действителни гласове 

1. Движение за права и свободи – ДПС два 2 

2. БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ  един 1 

4. ПП Национално движение Единство един 1 

5. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ пет 5 

8. НФСБ един 1 

9. Продължаваме Промяната двадесет и четири 24 

12. БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА един 1 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ седемнадесет 17 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД седем 7 

17. ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ един 1 

19. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД осем 8 

23. НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО 

ИСТИНАТА 
шест 6 

24. ГЕРБ-СДС сто петдесет и два 152 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ  осем 8 
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27. АТАКА един 1 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ петнадесет 15 

Забележка: за № 14 „Възраждане“ една разписка е нагъната и 

не е излязла цялата, тоест кюар кодът не е излязъл целия, но ясно 

личи, че е за „Възраждане“ с преференция № 101 Костадин Тодоров 

Костадинов. 

В графа „неподкрепям никого“ са 5 (пет). Общият брой е 255.  

Намери се част от разписка, в която само над чертата надписът 

е излязъл, тоест пише „разписка от гласуването и номера на 

секцията“, под чертата няма нищо и около 2 см. има бяха хартия. 

Това са констатациите. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Кой протокол от публикуваните на 

нашата страница отразява извлеченото от флашката в РИК? Данни 

от машина е едно! Данни от гласуване? 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Една машина е в 

секцията, числовите данни отразяват извличането от флашката и 

разликата е за „Български възход“ – 8 (осем). 

Секцията е 031400008 – Девня. Пликовете бяха с двете секции. 

В протокола на секционната комисия са посочени брой 

гласували избиратели според положените подписи – 349; брой на 

потвърдените гласове от машината – 350. 

В машинния протокол има брой потвърдени гласове от 

машината – 350, оригиналните документи, които се съхраняват при 

нас. 

В избирателната секция числовите данни съвпадат с това, 

което е извлечено от флашката и от машинния протокол – 350 по 

брой гласували; 340 действителни гласа; 10 „не подкрепям никого“. 

В контролното преброяване са посочени, че са 349 разписки; 

339 по действителни гласове; 10 „не подкрепям никого“ – съвпадат.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам резултата от преброяване на 

подписите в избирателния списък за секция № 031400008: 

343 подписа в основния списък и 6 подписа под черта, общо – 349. 
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За едно от лицата е посочено, че е гласувал като придружител, 

същото фигурира и в списъка на придружителите. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: От преброяването на контролните  разписки 

в секция с № 031400008 констатирахме следното: 

 
№  

Наименование на партия/коалиция 
 

 

Действителни 

гласове 
1. Движение за права и свободи – ДПС един 1 

3. БНО два 2 

4. ПП Национално движение Единство един 1 

5. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ 

един 1 

9. Продължаваме Промяната 
 

тридесет и 

седем 

37 

11. КОД /Консервативно Обединение на 

Десницата/ 

един 1 

12. БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА един 1 

13. ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ един 1 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ 

 

тридесет и 

два 

32 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД тринадесет 13 

17. ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ четири 4 

19. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД десет 10 

24. ГЕРБ-СДС двеста и пет 205 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ  три 3 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

 

двадесет и 

осем 

28 

30 Не подкрепям никого десет 10 

Забележка: за № 9 „Продължаваме промяната“ има една 

разписка, в това число има една разписка, която е нагъната, не е 

излязла цялата разписка, кюар кодът не е излязъл цял и секционната 

избирателна комисия на гърба е написала „сгрешена – 10,50 ч.“ 

Общият брой на контролните разписки е 350, ако включим 

тази, която е намачкана и секционната избирателна комисия е 

написала „сгрешена“. Ако изключим тази контролна разписка са 

349. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В плика сме 

намерили 350. 

Преминаваме към проверка на СИК № 312600007 – Ямбол. 
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В тази секция сме установили несъответствие на страницата на 

ЦИК, като в секционния протокол е записано, че брой гласувалите 

са 294. В т. 3 брой гласували според положените подписи са 

записани 294; в т. 2 – броя на избирателите, вписани в 

допълнителната страница са 10, като брой потвърдени гласове от 

машинното гласуване са 304; брой от контролното преброяване са 

също 304. 

В машинния протокол също са 304, като действителните 

гласове са 294 и 10 са за „неподкрепям никого“ съобразно машинния 

протокол в оригинал. (Показва контролните разписки в запечатан 

плик и списъка за гласуване). 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: В плика с контролните разписки има 

и друг по-малък плик, който не е запечатан, а е закрепен с една 

лента, на която пише за секция № 312600007 „начален протокол – 

разписка за текущо състояние“ и системна разписка и пин код. 

Подписи и печати на СИК. С това е затворен и облепен пликът. 

Самият той не е запечатан. 

Предлагам да видим дали съдържанието му отговаря на това, 

което са записали отгоре СИК, за да сме сигурни, че няма някакви 

контролни разписки в плика. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Резултатите от преброяването са 

следните: 

 
№ Наименование на партия/коалиция Действителни 

гласове 

1. Движение за права и свободи – ДПС пет 5 

4. ПП Национално движение Единство един 1 

5. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ един 1 

6. Коалиция Справедлива България две 2 

9. Продължаваме Промяната 
 

петдесет и 

шест 

56 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ 

 

четиридесет и 

шест 

46 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД шестнадесет 16 

17. ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ четири 4 

18. ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ два 2 

19. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД седем 7 

24. ГЕРБ-СДС 

 

седемдесет и 

четири 

74 
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25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ  деветнадесет 19 

26. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА един 1 

27. АТАКА един 1 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

 

четиридесет и 

шест 

46 

29. РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО три 3 

30. Не подкрепям никого десет 10 

На практика общият брой на разписките са 294, колкото са и 

гласовете според подписите. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: При направената проверка на избирателния 

списък констатираме следното: по избирателен списък 284 подписа 

в основния списък и 10 подписа в допълнителната страница  – общо 

294 подписа. 

На подписите в допълнителната страница съответстват 

10 декларации по чл. 33, които също са описани и приложени. 

 

 (След почивката.) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Следващата, 

която е пристигнала е СИК с № 283500063 – Търговище.  

За тази секция сме установили, че има брой гласували според 

подписите 172; брой потвърдени от машинното гласуване – 169, и 

брой разписки – 169. 

В протокола на СИК е било записано: 172 потвърдени от 

машинното гласуване и са поправени на 169, а като брой подписи, 

гласували, са записани 172. От машинния протокол брой потвърдени 

гласове от машината са 169; за „не подкрепям никого“ са 3 и 166 са 

действителните гласа. 

В плика, който ни е изпратен от общината и вторият плик с  

разписките е закачен за първия плик и е запечатан, както и 

избирателния списък. (Показва пликовете, които са запечатани.) 

Преминаваме към броене. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: След преброяването резултатът е 

следният: 
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№ Наименование на партия/коалиция Действителни 

гласове 

1. Движение за права и свободи – ДПС 

 

сто и 

единадесет 

 

111 

9. Продължаваме Промяната девет 9 

11. КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ един 1 

13.  ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ два 2 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ осем 8 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД един 1 

19. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД десет 10 

24. ГЕРБ-СДС двадесет и три 23 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ три 3 

30. Не подкрепям никого три 3 

Забележка: След преброяването, констатацията е следната: за 

№ 1 „Движение за права и свободи“ 111 преброени, от общата 

бройка от 111 едната разписка е скъсана, тоест има горна част с 

номера на разписката и една част, която няма горна част, с партията 

само. В протокола е записано 110. Към протокола има „забележка“, 

където е записано, че е отчетена още една разписка. 

Забележка: за № 13 ПП Коалиция „За теб България“ в 

протокола е записана 1, изброени са 2. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Разликата е с един 

глас за ДПС – една разписка имаме в повече, отколкото е отчетена; 

една разписка повече за Коалиция „За теб България“ № 13 и една, 

която не е ясно за къде е. 

В забележка в протокола комисията е записала, че не са 

отчетени 3 разписки, от тях: една за № 13 Коалиция „За теб 

България“, но всъщност тя е отпечатана, защото те са отчели една, а 

ние намираме 2 разписки – това пише в протокола; една за № 1 

„Движение за права и свободи“ и една без да се чете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Исках да кажа, че сега отварям 

машинния протокол, където са 169 гласа, а имаме 172 разписки, 

което означава, че машината не е отчела гласа във файла, а е 

принтирала разписка, за разлика от предходния случай. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: За секция 

№ 283500063 брой подписи по избирателен списък са 172, колкото 
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са посочени от секционната избирателна комисия: 166 в основния 

списък и 6, дописани в допълнителния списък. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Отбелязваме, че в Приложение № 9 

на тази секция, в т. 1 не пише нищо, тоест няма брой на контролни 

разписки, написано е, че има брой действителни гласове в т. 2 – 169 

подадени за кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни 

комитети; 3 с „не подкрепям никого“ и след това са изредени 

числата, които приличат на числата от съответната машинна част. 

Подписите в това приложение са положени в неизвестен час на 

22 октомври 2022 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, няма т. 1, но има т. 2 и т. 3 и много 

добре е написано, откъдето излиза, че не са сумирали и общият брой 

е 172. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Числото 169 в т. 2 не е равно на 

сумата на числата по т. 4 – за разпределение на гласовете по 

кандидатски листи, които са общ брой 166. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Може ли да уточним дали сега в 

момента предполагаме, разгадаваме действията на секционните 

избирателни комисии, както тръгна господин Георгиев, или 

констатираме какво намираме при преброяването при нас? Може ли 

да уточним какво правим? Ако ще тръгнем в тази насока, да 

започнем всеки да си прави предположения за конкретния случай. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Следваща СИК е 

от Район „Средец“ № 244601023. (Показва запечатания плик.) 

В запечатания плик се намира един незапечатан Плик № 1 

избирателни списъци и Плик № 2, който е запечатан, контролни 

разписки от машинното гласуване. 

Тук несъответствието е между отчитането на броя 

действителни гласове за една от партиите – в Приложение № 9. 

Брой потвърдени гласове от машината са 318; 

306 действителни гласа, 12 „не подкрепям никого“. Съгласно 

протокола на секционната комисия са гласували 318 човека, брой на 

потвърдени гласове от машината – също 318. 

В Приложение № 9 е посочено същото като общ брой 

контролни разписки – 318; брой действителни гласове – 306; брой 

действителни гласове с „не подкрепям никого“ – 12, но под № 25 
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„Демократична България – Обединение“, е написано, че има 

7 действителни гласа в Образец № 9 от контролното преброяване, а в 

машинния протокол за № 25 „Демократична България – 

Обединение“, има 77 гласа. (Броене контролните разписки.) 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: При преброяването на контролните 

разписки за № 25 „Демократична България – Обединение“, бяха 

преброени 77 разписки. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, това беше 

последната секция, която трябваше да преброим. Благодаря. 

(Край 15,20 ч.) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

            Росица Матева  

 Димитър Димитров  

  Емил Войнов  

  Цветозар Томов  

СЕКРЕТАР:              Севинч Солакова  

 

ЧЛЕНОВЕ: 

   Георги Баханов 

   Гергана Стоянова 

   Елка Стоянова 

   Ерхан Чаушев 

   Йорданка Ганчева 

   Красимир Ципов 

   Любомир Георгиев 

 Силвия Стойчева 

 Цветанка Георгиева 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


