
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

за извършване на проверка от Централната избирателна 

комисия на списъците за гласуване и контролните разписки от 

машинното гласуване на секционни избирателни комисии, за които 

са установени несъответствия 

 

На 19 декември 2022 г. Централната избирателна комисия в 

състав: 

Камелия Нейкова, Росица Матева, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева 

извърши проверка на списъците за гласуване, контролните разписки, 

протоколите от машинното гласуване и протоколите на 6 секционни 

избирателни комисии.  

Комисията започна работа в 10,45 ч. 

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, започваме 

втората част от преброяването на контролните разписки за секциите, 

които бяхме определили. С предишния протокол от Район „Одесос“, 

Варна бяха пристигнали контролните разписки за три секционни 

избирателни комисии: № 030601032; № 030601079 и № 030601084. 

За тези секции не бяха изпратени избирателните списъци, тъй като 

все още не бяха предадени в ГД ГРАО. 

С писмо от 15 декември 2022 г. за тези три секционни 

избирателни комисии са пристигнали и избирателните списъци. 

Започваме със секционна избирателна комисия № СИК № 

030601032 – Район „Одесос“, Варна. 
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В плика с контролните разписки се намират шест по-малки 

запечатани плика, като в момента показвам запечатан плик № 3 с 

контролни разписки от машина за гласуване с посочен 

идентификационен номер с последни пет цифри: 18850 на тази 

машина, очевидно, в тази секция е имало две машини, и плик № 3, 

втори, запечатан с контролните разписки от машина с последни пет 

цифри:19708.  

В плика, в който са изпратени, се съдържат три плика с 

избирателни списъци. От другия плик изваждам избирателните 

списъци за секционна комисия № 030601032. (Показва плика с 

избирателните списъци за тази секция.) Започваме да ги броим. 

Само да припомня, всъщност несъответствието за тази 

секционна комисия, което се намира на нашата страница, е, че 

съгласно избирателните списъци в протокола на секционната 

комисия е записано, че са гласували 438 избиратели, в образец № 9 

броят на контролните разписки от секционната комисия е посочен 

438, а брой потвърдени гласове от машинното гласуване в протокола 

на секционната избирателна комисия са посочени 436. 

Изваждам плика, в който се съхранява при нас оригиналът на 

протокола от машинното гласуване и оригиналът на секционния 

протокол, за да ви кажа какво се съдържа в него.  

Тъй като машините са две: за машина с последни пет цифри 

18850 потвърдените гласове от машинното гласуване са 214; за 

машина с последни номера 19708 – гласовете са 222. Общо 436. Това 

констатираме в момента. 

Започваме да броим подписите и разписките. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: След преброяване на контролните 

разписки в плика за машина с последни пет цифри 18850 

констатираме следното: 

 

№ Наименование на партия/коалиция 
Гласове от машинни 

протоколи 

Брой 

разписки 

5. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ 

един 1 1 

6. Коалиция Справедлива България един 1 1 
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8. НФСБ два 2 2 

9. ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА 

 

четиридесет и 

девет  

49 49 

13. ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ един 1 1 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ 

 

тридесет и седем 37 37 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 

 

десет 10 10 

17. ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ един 1 1 

19. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД единадесет 11 11 

22. ПП ПРАВОТО 

 

нула 0 1 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В машинния 

протокол е отбелязан „нула“ глас за ПП ПРАВОТО. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Налице е контролна разписка със 

сравнен хеш код, съответстващ на останалите за същата секция и 

същата машина, като визуално е видно, че разписката е двойно по-

дълга от останалите разписки, като на нея е отпечатан единствено 

подаденият глас за ПП ПРАВОТО и преференция, а останалата част 

от разписката е бяла, празна. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Правя едно 

уточнение: на самата  разписка пише номера на секцията, без номера 

на машината. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Номерът на секцията пише с 

добавено тире „1“, като обозначение за втора машина. Това е 

изписано. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Което дава 

предположение, че е от втората машина, но няма номер на 

машината.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Продължаваме със следващите: 

 
24.  ГЕРБ-СДС 

 

петдесет и един 51 51 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ  

двадесет и четири 24 24 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

 

четиринадесет 14 14 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: За тази машина 

констатираме една разписка в повече за ПП ПРАВОТО, която не е 

отразена в машинния протокол. 
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Продължаваме със същата секция за машина с последни пет 

цифри 19708 от същата избирателна секция  – № 030601032. 

От машинния протокол за партии и коалиции, участвали в 

машинното гласуване – 222; действителни гласове – 214; гласували 

„не подкрепям никого“ – 8 (осем.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Разписките с „Не 

подкрепям никого“ са 8 (осем). 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Съгласно 

машинния протокол за: 

 

№ Наименование на партия/коалиция 
Гласове от машинни 

протоколи 

Брой 

разписки 

1. Движение за права и свободи – ДПС два 2 2 

5. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 
един 1 1 

7. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ един 1 1 

8. НФСБ един 1 1 

9. 
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА 

 

петдесет и 

един 

51 51 

11. КОД един 1 1 

13. ПП КОАЛИЦИЯ „ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ два 2 2 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ 

 

четиридесет и 

два 

42 42 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По отношение на ПП 

„Възраждане“ има 43 разписки, като едната от тях е с по-голяма 

дължина, с дължината на две нормални разписки и всъщност са 

43 разписки. Четиридесет и третата разписка има отбелязан глас за 

ПП „Възраждане“ без отбелязана преференция. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Съгласно 

машинния протокол са 42 гласа. 

 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД единадесет 11 11 

17. ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ два 2 2 

18. ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ 

КАНДИДАТИ 

два 2 2 

19. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ шест 6 6 

24. ГЕРБ-СДС петдесет 50 50 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ  

двадесет и шест 26 26 

 

26. 
Българска социалдемокрация-

евролевица 
 

един 1 1 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ четиринадесет 14 14 

30.  Независим кандидат  

Цветан Христов Атанасов 

един 1 1 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: С изключение на 

„Възраждане“ всички останали гласове съвпадат с броя на  

контролните разписки, налични в документите на секционната 

избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да 

кажете какво установихте с подписите. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: За СИК № 030601032 – Район „Одесос“, 

Варна по избирателен списък са 438; в основния списък са 433 и 

5 допълнителни списъка; гласували с придружител – 7 лица, и 

приложени декларации за лицата, които са посочени в 

допълнителния списък.  

(Избирателните списъци и контролните разписки за секция 

№ 030601032 отново се поставят в пликовете на секционните 

избирателни комисии, всяка в отделен плик. Тези пликове бяха 

прибрани в нов бял плик, запечатват се и се подписват от 

присъстващите членове на ЦИК.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Продължаваме 

със секция № 030601079 – Район „Одесос“, Варна. 

Там брой гласували според подписите в протокола на 

секционната комисия са записани 380 избиратели; брой машинни 

гласове – 385, като брой разписки от контролното преброяване 

(Приложение № 9) са посочени 380. 

Отварям плика с оригиналния протокол – там също е 

гласувано с две машини. 

В оригиналния протокол, който се съхранява при нас за тази 

секционна избирателна комисия, най-напред гласували според 

подписите секционната комисия е записала 385, след което с три 

подписа е коригирано на 380; в т. 5 брой на потвърдените гласове от 

машинното гласуване най-напред са записани 380, след което с три 

подписа са коригирани на 385. 
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От машина, с която е гласувано, с последни пет цифри 11431, 

потвърдените гласове от машинното гласуване са „нула“. Очевидно 

тази машина не е използвана. 

От втората машина, която е с последни пет цифри 17524, 

потвърдените гласове от машинното гласуване са 380, от тях 

371 действителни гласа за партии и коалиции и 9 действителни гласа 

„Не подкрепям никого“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, отваряме 

плик № 1 – списъци на секционната избирателна комисия с 

№ 030601079. Пликът се е саморазпечатал, въпреки подписите на 

секционната избирателна комисия. Пликът е един и в него са 

оригинал на избирателните списъци и декларациите на 

избирателите, които са към него.  

Също така има два плика, които са залепени с тиксо един за 

друг: плик № 3-НС „контролни разписки“ от машина за гласуване с 

идентификационен номер, който не е посочен. В плика няма нищо. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Очевидно това е 

за машината, с която не е гласувано и протоколът е нулев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вторият плик – плик 

№ 3, съдържа контролни разписки от машина за гласуване – не пише 

номер на машината, има номера само на избирателната секция. В 

този, втори плик има два плика: на единия пише „бюлетини“, 

запечатан с подписи и с баркод с номера на секцията; на втория плик 

също пише „бюлетини“ и е запечатан – най-вероятно тук са 

контролните разписки. В единия плик, наименуван „бюлетини“ от 

секционната комисия, има контролни разписки от, ако съдим по 

записаното на разписките, гласуването в секция № 030601079 – 1. 

Това е едната машина. 

В другия плик, наименуван от секционната комисия 

„бюлетини“, са налични контролни разписки и на тях пише 

„разписки от гласуването в секция № 030601079 – 1“. Тоест и в двата 

плика има контролни разписки от една и съща машина. 
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Във втория плик има и протокол за предаване и приемане на 

машина, Приложение № 2 ( два броя), протокол за маркиране на 

печата на СИК и някакъв обучителен плакат. 

В секция№ 030601079 са гласували с една машина. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Гласувано е с 

втората машина с „тире 1“.  

Потвърдени машинни гласове – 380, от тях 371 за партии, 

9 „Не подкрепям никого“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме. 

 

№ Наименование на партия/коалиция 
Гласове от машинни 

протоколи 

Брой 

разписки 

1. Движение за права и свободи – 

ДПС 

седем 7 7 

2. БСДД – Български Съюз за 

ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ  

един 1 1 

4. ПП Национално движение 

Единство 

три 3 3 

5. ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

три 3 3 

6. Коалиция Справедлива 

България 

две 2 2 

7. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ три 3 3 

8. НФСБ един 1 1 

9. ПРОДЪЛЖАВАМЕ 

ПРОМЯНАТА 

осемдесет и пет  85 85 

10. МИР една 1 1 

13. ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ 

БЪЛГАРИЯ 

една 1 1 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ шестдесет 60 60 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД двадесет и един 21 21 

17. ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ една 1 1 

18. Движение на  непартийните 

кандидати 

една 1 1 

19. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД единадесет 11 11 

24. ГЕРБ-СДС сто и дванадесет 112 113 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 

– ОБЕДИНЕНИЕ  

двадесет и седем 27 27 

27. АТАКА три 3 3 

28.  БСП За България Двадесет и осем 28 27 

 НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО девет 9 9 

Колеги, отново ще преброим за № 24 и № 28. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: При повторното 

преброяване на контролните разписки за № 24 ГЕРБ-СДС се оказа, 
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че има една контролна разписка в повече за БСП, така че броят на 

контролните разписки за ГЕРБ са 112, а за „БСП за България“ – 28, и 

съвпадат с резултата от машинния протокол.  

ПРЕДСЕДТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В купчинката с 

разписки на ГЕРБ-СДС имаше една разписка за „БСП за България“. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Всички контролни разписки за 

избирателна секция № 030601079 бяха прибрани в един плик, 

запечатан и подписан от Комисията. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: За избирателна секция № 030601079, 

административен Район „Одесос“, Варна според проверените 

подписи, положени в избирателния списък, са налице 379 подписа. 

 Към избирателния списък има вписани петима в 

допълнителната страница под черта, налични са 5 декларации 

(Приложение № 23), както и списък на заличените лица от 

избирателния списък. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Следващата 

секция е с № 030601084, пак Район „Одесос“, Варна. 

В нея констатираните несъответствия от страницата са: брой 

гласували според подписите съгласно записаното в протокола на 

СИК – 439; брой машинни гласове, потвърдени – 438; брой разписки 

от Приложение № 9 – 439. 

Отварям оригиналния протокол от секционната комисия, 

който се съхранява при нас, и оригиналния машинен протокол. 

В оригиналния протокол на секционната избирателна комисия 

в т. 3 брой  гласували според подписите – 439; брой на потвърдените 

гласове от машините – 439. Защо сме посочили тази секция? 

От оригиналния машинен протокол за машина с последни пет 

цифри 10023 са за гласували  214, от тях – 206 за кандидатски листи, 

8 „не подкрепям никого“;  

за втората машина, която е с последни пет цифри 12172, са 224 

гласа от машинното гласуване, от тях – 213 за кандидатски листи; 

11 за  „Не подкрепям никого“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За секция с 

№ 030601084 има плик № 1 с избирателните списъци. Има и два 

плика, свързани помежду си: единият плик е с контролните разписки 

от машина за гласуване с последни пет цифри 12172. Пликът е 

запечатан, разпечатваме го. 

Започваме преброяването на контролните разписки от 

гласуването с машина, която накрая завършва с последни пет цифри 

12172. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Съгласно 

машинния протокол: брой участвали в машинното гласуване – 224; 

213 по кандидатски листи, „не подкрепям никого“ – 11. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Не подкрепям 

никого“ – 11 контролни разписки. 

Продължаваме: 

 

№ Наименование на партия/коалиция 
Гласове от машинни 

протоколи 

Брой 

разписки 

1. Движение за права и свободи – ДПС четири  4 4 

5. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ 
три  3 3 

6. Коалиция Справедлива България един  1 1 

7. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ два  2 2 

9. ПРОДЪЛЖВАМЕ ПРОМЯНАТА петдесет и три  54 53 

11. КОД /Консервативно Обединение на 

Десницата/ 
един  1 1 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ двадесет и пет  25 25 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД шест  6 7 

18. ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ 

КАНДИДАТИ 

един  1 1 

19. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД десет 10 10 

20. ПП ГЛАС НАРОДЕН три 3 3 

24. ГЕРБ-СДС 

 

седемдесет и 

две 

72 72 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ  

двадесет и две 22 22 

27. АТАКА един 1 1 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ седем 7 7 

29. РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО 

един 1 1 

Ще преброим отново тези, за които може би сме допуснали 

техническа грешка. 
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След повторното преброяване на контролните разписки се 

установи следното: за № 9 „Продължаваме промяната“ контролните 

разписки са 54. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Съвпада с 

данните от машинния протокол – 54 гласа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За № 15 „Български 

възход“ контролните разписки са 7, като седмата е тази, която 

принтерът я е отрязал по-къса, всъщност без частта „край на 

документа“ и хеш кода. Тази част от контролната разписка липсва, 

но на контролната разписка ясно се вижда, че гласът е за № 15 

„Български възход“ без отбелязана преференция. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В машинния 

протокол са записани 6 (шест) гласа, поради което трябва да 

изискаме машината, за да видим в журнала какво е написано. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: За секционна избирателна комисия 

№ 030601084, административен Район „Одесос“, Варна брой 

гласували избиратели според подписите в избирателния списък – 

общо 439. Към избирателния списък под чертата са дописани 

17 лица с приложени декларации (Приложение № 23-НС). 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

предлагам, тъй като несъответствието е само за разписките от 

машина с последни пет цифри 12172, да не броим разписките за 

другата машина, тъй като там всичко съответства. (Съгласие.) 

Продължаваме с проверката на СИК № 091600131 – 

Кърджали. 

Брой гласували съгласно секционния протокол според 

подписите са посочени 168. В секционния протокол е посочено, че 

са 166 потвърдените гласове от машината, а в Приложение  № 9 от 

преброяването на контролните разписки е посочено, че има 

168 разписки. 

Отварям оригинала на секционния протокол, който се 

съхранява при нас и протокола от машината. 
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В оригиналния секционен протокол, без да има поправки, в т. 3 

бр. гласували избиратели според положените подписи – 168; брой на 

потвърдените гласове от машината в секционния протокол са 

посочени 168. 

Отварям машинния протокол: брой участвали в машинното 

гласуване според машинния протокол за тази секция – 166; 

действителни гласове по кандидатски листи – 163, гласували „не 

подкрепям никого“ – 3. 

Отварям предоставените от общината пликове. Първият плик е 

„протоколи на СИК“, който е запечатан.  

Отваряме плик № 2 „протоколи на СИК“ в секция 

№ 091600131. Вътре се намират протоколите на секционната 

комисия и разпечатка на машинния протокол. Това са два 

разпечатани протокола от края на изборния ден. Единият е 

разпечатан в 20,02:42 ч. Потвърждава се, че са участвали в 

машинното гласуване – 166 избиратели, както прочетох и в 

протокола, който се съхранява при нас. 

Втори разпечатан протокол от машината в 20,04:00 ч., отново 

166 потвърдени гласове от машината.  

Прибирам всички тези документи отново в плик № 2, тъй като 

те не са ни необходими. 

Отварям следващия плик – плик № 1 „списъци на секционната 

комисия“. (Показва избирателните списъци.) Тук е и плик № 3 с 

контролните разписки от машинното гласуване от тази секция, 

подписан, запечатан и вътре се намират контролните разписки, 

които започваме да преброяваме. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: След преброяване на контролните разписки 

в секция № 091600131 от машина с идентификационен номер, 

последните цифри на която са 8226, се установи следното: 

Брой на гласовете „не подкрепям никого“ – 3. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Съвпада с 

машинния протокол. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Брой на гласовете  за № 1 „Движение за 

права и свободи“ – ДПС – 140, в това число една разписка, която е 

малко по-дълга, тоест в горната част е отпечатано празна част на 

разписката. Тя е около 7-8 см по-дълга от стандартното. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В машинния 

протокол са записани 139 действителни гласа за ДПС, а в 

контролното преброяване, извършено от секционната комисия, са 

записани 140 гласа поради наличието на тази разписка, която е 

малко по-особена. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: След преброяване на контролните разписки 

се установи следното: 

 

№ Наименование на партия/коалиция 
Гласове от машинни 

протоколи 
Брой 

разписки 

4. ПП Национално движение Единство един 1 1 

8. НФСБ един 1 1 

9. ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА четиринадесет 14 14 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ един 1 1 

19. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ един 1 1 

24. ГЕРБ-СДС пет 5 5 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ  

нула 0 1 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ един 1 1 

За „Демократична България – Обединение“, разписката е една, 

която след „край на документа“ и хеш кода е отпечатала 

допълнително празна хартия около 7-8 см. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В машинна 

протокол няма отбелязани гласове за № 25 „Демократична България 

– Обединение“. Нула гласа пише. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Общо намерени разписки – 168. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Брой потвърдени 

гласове от машината съгласно машинния протокол са 166, което 

означава, че и тази машина трябва да бъде изискана, за да бъде 

проверен журналът. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: При направената проверка на 

избирателния списък на секционна избирателна комисия 

№ 091600131 – 168 подписа, като 13 подписа са под чертата. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: За тази секция 

броят подписи на гласували избиратели съвпада с броя разписки, но 

не съвпадат с броя действителни гласове от машината. 

(Контролните разписки бяха запечатани в плик и подписани от 

присъстващите членове на ЦИК.) 

Следващата секционна избирателна комисия е № 030200015 – 

Аксаково. 

В протокола на секционната избирателна комисия е посочено 

брой гласували според подписите 249; брой гласували с машина – 

250; брой разписки – 250. 

Отварям плика с оригиналния протокол, който се съхранява 

при нас, и оригиналния протокол от машинното гласуване. 

В оригиналния протокол на секционната комисия е написано 

„без никакви поправки“; в т. 3 брой гласували според положените 

подписи – 249; брой на гласувалите според гласовете от машинното 

гласуване – 250. 

В машинния протокол: в машинното гласуване също са 

участвали 250, като действителните гласове по кандидатски листи 

са 249 и 1 глас „не подкрепям никого“. 

Отварям изпратения ни плик, в който намираме два други 

плика: плик № 1 със списъците от тази секционна избирателна 

комисия и плик № 3 с контролните разписки от машина за гласуване 

с последни пет цифри 10305. И двата плика са запечатани с 

подписите на секционната комисия. (Показва ги.) 

Отварям плика със списъците и вътре се намира списък за 

гласуване заедно с няколко декларации.  

Колегите, които преброят подписите, ще обявят и колко броя 

декларации. 

Отварям плика с контролните разписки, който също е 

запечатан (показва го) и вътре се намират много пакетчета. 

Според мен секционната комисия е пакетирала всички 

контролни разписки според партията, за която са подадени. Има и 
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един плик с подписите на секционната комисия, на който пише 

„сгрешена бюлетина без подпис в „17,00 ч. – Веселин Александров“. 

 Отварям този плик. Намирам една контролна разписка, която 

е подадена за „Движение за права и свободи“, без преференция, 

абсолютно редовна контролна разписка.  

На плика, в който намерихме тази контролна разписка, пише 

„сгрешена бюлетина без подпис в 17,00 ч. – Веселин Александров“. 

Вижте има ли подпис на Веселин Александров. Възможно е 

това да е разминаването, тъй като броят подписи са с един по-малко. 

Колеги, да обявим резултата от контролното преброяване. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: След преброяване на контролните 

разписки, резултатът е следният:  

„Не подкрепям никого“ – 1 разписка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Съвпада с 

протокола. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Продължаваме с резултатите: 

 

№ Наименование на партия/коалиция 
Гласове от машинни 

протоколи 

Брой 

разписки 

1. Движение за права и свободи – ДПС сто и тридесет  130 129 

2. БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА 

ДЕМОКРАЦИЯ 

един 1 1 

9. ПРОДЪЛЖВАМЕ ПРОМЯНАТА тридесет и шест  36 36 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ пет  5 5 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД пет  5 5 

17. ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ един 1 1 

19. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД четири 4 4 

24. ГЕРБ-СДС тридесет и един 31 31 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ  два 2 2 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

 

тридесет и 

четири 

34 34 

ЗАМ.-ПРЕДСДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В машинния 

протокол са 130 потвърдени гласа за ДПС, като отново обръщам 

внимание, че преди малко в плика, който открихме в отделен плик, 

който се намираше в плика с контролните разписки, беше запечатана 

една контролна разписка за ДПС, така че всъщност контролните 

разписки са 130 на практика, но тази една контролна разписка е 

обявена от СИК в 17,00 ч. за сгрешена бюлетина. На практика 
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контролните разписки са 130, колкото са от машинния протокол за 

ДПС. 

Колеги, подписите? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Подписите в секция № 030200015 – 

Аксаково, са 249.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: А Веселин 

Александров гласувал ли е? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В избирателния списък фигурира името 

Веселин Петров Александров, като срещу него не са вписани 

никакви данни и няма подпис. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Преминаваме към 

следващата, последна секция № 073500009 – Трявна. 

Тук според протокола, публикуван на страницата: брой 

гласували според подписите – 229; брой машинни гласове – 227; 

брой на разписките от контролното преброяване по Приложение № 9 

– 229. 

Отварям плика с оригиналния протокол на секционната 

избирателна комисия, без да е поправян протоколът: брой гласували 

според положените подписи – 229 в т. 3; брой потвърдени гласове от 

машинната в т. 5 – 227. 

Машинният протокол, отпечатан от машината в 20,05:34 ч., 

показва общо действителни гласове на участвалите в машинното 

гласуване – 227; по партии и кандидатски листи – 221 гласа, и „не 

подкрепям никого“ – 6 гласа. 

В плика, с който са ни изпратени документите, намирам плик 

№ 1 „списъци на СИК“ и втори плик – № 3 „контролни разписки“, от 

секционна избирателна комисия № 073500009 от машина с последни 

пет цифри 15428. Пликът с контролните разписки е запечатан. 

Започваме да ги преброяваме. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: За секция № 073500009 – Трявна, след 

контролното преброяване на контролните разписки, резултатите са 

следните: 

„Не подкрепям никого“ – 6 разписки.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Съвпада с 

гласовете от машинното гласуване. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Продължавам с резултатите: 

 

№ Наименование на партия/коалиция 
Гласове от машинни 

протоколи 

Брой 

разписки 

2. БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА 

ДЕМОКРАЦИЯ 

един 1 1 

6.  Коалиция Справедлива България един 1 1 

9. ПРОДЪЛЖВАМЕ ПРОМЯНАТА петдесет и две  52 52 

11.  КОД /Консервативно Обединение на 

Десницата/ 

един 1 1 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ тридесет и два  32 32 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД седем  7 7 

17. ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ осем 8 8 

18. ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ 

КАНДИДАТИ 

два 2 2 

19. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ десет 10 10 

20. ПП ГЛАС НАРОДЕН един 1 1 

24. ГЕРБ-СДС петдесет и осем 58 60 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ  

четиринадесет 14 14 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ тридесет и четири 34 34 

За № 24 ГЕРБ-СДС е отбелязано, че има две разписки с по-

голяма дължина от стандартната. 

ЗАМ.-ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Потвърдените гласове от 

машината са 58. Това е разминаването всъщност.  

В тази секция имаме два гласа, потвърдени от машината по-

малко, отколкото са разписките, които се намират. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Две разписки са с по-голяма от 

нормалната дължина, които не фигурират във финалния протокол от 

машината и не са отразени като гласове. (Контролните разписки се 

поставят в плика, запечатва се пликът и се подписва от 

присъстващите членове на ЦИК.) 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: За избирателна секция № 073500009 – 

община Трявна, брой гласували избиратели според положените 

подписи в избирателния списък – 229, от тях дописаните под черта 

на избирателния списък са 5 и са приложени 5 декларации 

(Приложение № 23-НС).  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, с това 

приключихме проверката и на тази секционна избирателна комисия, 

която беше последна,  с което приключваме работата си. Благодаря. 

 

(Край  13,30 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова  

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Росица Матева  

Димитър Димитров  

Емил Войнов  

ЧЛЕНОВЕ: 

Елка Стоянова 

Гергана Стоянова 

Георги Баханов 

Любомир Георгиев 

Цветанка Георгиева 

Силвия Стойчева  

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


