
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 273 

   

На 2 ноември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.  Проект на становище по законопроекти за изменение и 

допълнение на Изборния кодекс. 

 Докладва: Росица Матева 

 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Георги Баханов, Емил 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.     

ОТСЪСТВАХА: Камелия Нейкова и Ерхан Чаушев. 

Заседанието бе открито в 14,06 ч. и председателствано от 

госпожа Росица Матева – заместник-председател на ЦИК. 

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден, колеги! В залата сме десет членове на Централната избирателна 

комисия, имаме необходимия кворум и можем да заседаваме. 

Проектът за дневен ред е свързан с покана, която получихме от 

Комисията по правни въпроси. 
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Предлагам заседанието днес да премине с една точка – Проект 

на становище по законопроекти за изменение и допълнение на 

Изборния кодекс. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на дневния ред.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

 

Преминаваме към единствената точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ ПО ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС. 

Колеги, докладвам ви Писмо с вх. № НС-02-61 от 2 ноември 

2022 г. от Комисията по правни въпроси във връзка с 

предстоящото обсъждане на първо гласуване в Комисията по 

правни въпроси на 2 ноември 2022 г. от 15,30 часа в зала 356 в 

сградата на Народно събрание на пл. „Княз Александър I“ на 

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с 

посочен номер, внесен от Корнелия Нинова и група народни 

представители на 19 октомври 2022 г., и Законопроект за 

изменение и допълнение на Изборния кодекс, с посочен номер, 

внесен от Костадин Тодоров Костадинов и група народни 

представители на 20 октомври 2022 г. 

„Бихме искали да поканим представители на ЦИК да вземат 

участие в  заседанието на Комисията.“ 

Към писмото е изпратено и копие от съобщение за дневния 

ред на Комисията по правни въпроси и въпросите, които ще бъдат 

обсъждани на това заседание на 2 ноември 2022 г. от 15,30 часа. 
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Колеги, обсъдихме на работна група тази покана и повечето 

колеги се обединихме около становището, че Централната 

избирателна комисия може да изпрати на Комисията по правни 

въпроси становищата по тези два законопроекта, които са същите, 

като внесените в Четиридесет и седмото народно събрание, по 

които Централната избирателна комисия има изразени становища, 

гласувани и изпратени на Комисията по правни въпроси, а да не 

се участва с представители на ЦИК в това днешно заседание.  

По тази причина е свикано това извънредно заседание, за да 

може да се вземе решение по предложението да се подкрепят 

становищата, които е изразила вече ЦИК по тези два 

законопроекта. 

За целта обаче във вътрешната мрежа са качени двата 

законопроекта, които днес ще се обсъждат в  Комисията по 

правни въпроси. Виждате папка „Законопроект на БСП“ и папка 

„Законопроект на „Възраждане“. Така че ще ви моля да се 

запознаете и с тях. И да съобразим становищата, които 

Централната избирателна комисия е изразила по тези 

законопроекти, намиращи се в папка „Становища законопроекти“ 

и изпратени вече – дали съответстват на тези законопроекти, за 

които става дума и днес ще бъдат обсъждани. 

За целта ще дам думата на колегата Войнов, който беше 

докладчик и беше изготвил проектите на становища, одобрени на 

21 юни 2022 г. и на 14 юли 2022 г. от Централната избирателна 

комисия, да ги представи отново. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, ще припомня становищата, които преди 

близо половин година, малко по-малко, гласувахме. 
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Първо по законопроекта на „БСП за България“, където се 

предвижда в секциите с машинно гласуване да има възможност да 

се гласува по избор – или чрез машина за гласуване, или чрез 

хартиени бюлетини. Не вземаме отношение по това дали е 

целесъобразно това, или не, тъй като считаме, че политическите 

сили трябва да решат този въпрос. 

Единствено вземаме отношение по технически въпроси, а 

именно обръщаме внимание, че така както се предлага в 

законопроекта, ако се случи, че се приеме да има право 

избирателят да гласува чрез машина  или чрез хартия, в 

Законопроекта се предлага преброяването на  бюлетините и 

данните от машинното гласуване да се вписват в един протокол, 

като се сумират резултатите от хартиените бюлетини и 

машинното гласуване. Централната избирателна комисия се 

обедини, че това само ще затрудни секционните избирателни 

комисии и ще доведе до много грешки в протоколите и затова 

предложихме да се запази досегашния ред за отчитане на 

резултатите, а именно хартиените бюлетини да се преброяват в 

секционната избирателна комисия и вписват в протокол, а 

данните от машинното гласуване да се приобщават в 

изчислителния пункт на Централната избирателна комисия.  

Обърнали сме внимание и на други технически грешки в 

Законопроекта. 

Що се отнася до Законопроекта на Партия „Възраждане“, 

той се състои от три части основно. 

Първо относно избора на членове на Централната 

избирателна комисия. По това не вземаме становище. 

Второто е видеонаблюдението да бъде не само при 

преброяване на гласовете, а и по време на гласуването. По това 

също не вземаме становище. 
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Единствено вземаме становище по технически грешки, 

допуснати в законопроекта, които, ако се приемат идеите на 

вносителя, би трябвало да се коригират, за да не се допускат 

разминавания в Изборния кодекс. 

Общо взето това са предложенията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за вашето становище дали Централната избирателна комисия 

да подкрепи вече изразени от нея становища по тези 

законопроекти и да ги изпрати отново в Комисията по правни 

въпроси с едно общо  писмо, е моето предложение. Да изпратим 

гласуваните вече, както казах на 21 юни 2022 г. и на 14 юли 2022 г. 

становища по законопроектите съответно на БСП и „Възраждане“. 

Ако няма други предложения, ще подложа на гласуване 

предложението, формирано в работната група, да бъдат изпратени 

отново двете становища, гласувани от Централната избирателна 

комисия, както казах, за трети път сега ще кажа, на 21 юни 2022 г. 

становището по Законопроекта на БСП и на 14 юли 2022 г. 

становището по Законопроекта на „Възраждане“. Да бъдат 

изпратени с едно  писмо до Комисията по правни въпроси за 

съобразяване на заседанието днес. 

Моля, режим на гласуване. 

Колеги, преустановявам гласуването.  

Кажете, колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Нека още около пет минути да 

погледнем единия от законопроектите, ако може, и после да 

коментираме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля време за запознаване със законопроектите и със становищата 

към тях и съобразяването им. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: След като се запознах внимателно 

с предложения законопроект, предлагам Централната избирателна 

комисия да не изразява становище по Законопроекта, внесен от 

Партия „Възраждане“, тъй като забелязвам, че са взели предвид 

по-ранните забележки, изразени от Централната избирателна 

комисия към предишното Народно събрание. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Георгиев? Не виждам. 

Тогава ще подложа на гласуване предложението 

Централната избирателна комисия да подкрепи изразеното вече 

становище по Законопроекта на Българската социалистическа 

партия, което да бъде изпратено на Комисията по правни въпроси 

за заседанието днес в 15,30 часа. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 4 (Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов и Севинч Солакова). 

Колеги, няма да изразяваме становище по законопроектите. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, правя предложение с оглед 

доклада на колегата Матева, а именно ние днес имаме покана да 

присъстваме на заседание на Комисията по правни въпроси, да се 

подложи това на гласуване. Доколкото виждам по поканата, имаме 

покана за участие на Централната избирателна комисия в Правната 

комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Ганчева, аз в началото казах, че обсъдихме въпроса на работната 

група и становището на повечето колеги беше да не се участва  с 

представители, а да се изрази становище. И за това не съм 
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предложила гласуване Централната избирателна комисия да 

участва с представители. 

Ако Вие правите такова предложение, моля да го 

прецизирате и да кажете в какъв формат да участва Централната 

избирателна комисия – цялата, част, от представители ли и какво 

становище да изразяват? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема колега Матева, не знаех, 

че докладите се внасят с оглед становище на определени колеги. 

Мисля, че бях ясна. Още по-ясно е и писмото, изпратено от 

Правната комисия. 

А по отношение на становището, ние вече сме го 

изпратили. То е одобрено от Централната избирателна комисия.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за вашите становища по предложението на колегата Ганчева 

да бъдат изпратени представители на ЦИК да вземат участие в 

заседанието на Комисията. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като споменахме името ми, 

госпожо председателстващ, предложението е на Правната 

комисия, доколкото виждам от доклада Ви и писмото – да вземат 

участие представители на Централната избирателна комисия.  

Аз просто може би, взимайки думата на днешното 

заседание, прочетох отново  писмото, което сме получили от 

Правната комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Аз 

също го прочетох при своя доклад и, както неправилно 

интерпретирахте моите думи, на работното заседание само Вие 

изразихте становище, че трябва да участваме с представители. 

Всички останали колеги, които присъстваха, заявиха, че са на  
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мнение Централната избирателна комисия да не изпраща 

представител. 

Така че в крайна сметка аз чакам конкретни предложения, 

за да ги подложа на гласуване. 

Колега  Баханов, искате ли думата? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Слушайки дебата между колегите 

Ганчева и Матева, стигнах до убеждението, че тук нямаше 

направено… Без да се превръщам в адвокат и да разяснявам 

предложението на Ганчева, стигнах до убеждението, че въпросът е 

дали да изпращаме, или не. А не че някой е направил предложение 

да изпращаме представители.  

А и мисля, че трябва да се подложат на гласуване двата 

варианта – дали да изпращаме представители, тъй като имаме 

покана от Правната комисия за участие с представители на 

Централната избирателна комисия – или в цялост, или 

ръководството, или както реши Централната избирателна комисия – 

кой да изпрати. Няма искане от Правната комисия за становище по 

тези законопроекти, а само покана за участие на заседание на 

Комисията по правни въпроси към Четиридесет и осмото народно 

събрание. 

Така че считам, че основния въпрос тук е не дали да 

изпращаме становище, какво да бъде то, или да не изпращаме, а 

основният въпрос е дали ще откликнем на поканата на Правната 

комисия и дали ще изпращаме представители или цялата ЦИК ще 

отиде на това заседание в 15,30 часа, или няма да изпращаме 

представители и няма да отидем. 

Мисля, че по тази покана това е дебатът, който трябва да 

осъществим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да, 

колега  Баханов, под формата на реплика ще припомня, че Вие не 
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бяхте на това работно обсъждане и по повод на предложението на 

колегата Ганчева да се отиде с представители на заседанието на 

Правната комисия, друг колега от Централната избирателна 

комисия заяви, че ако ще се ходи, не се подкрепя предложението, 

трябва да има много ясно гласувано становище какво решение на 

ЦИК изпратените представители ще поддържат на тази Правна 

комисия. Това поясних. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Може ли дуплика? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да, 

може разбира се. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо 

председателстваща, считам, че колкото и пъти да преразкажете 

мненията или становищата, изразени на работното заседание, 

решенията на Централната избирателна комисия се вземат на 

редовни заседания. Това дали е била цялата Централната 

избирателна комисия на работното заседание, дали аз съм 

отсъствал, или някой от другите колеги е отсъствал, изразил или 

не е изразил такова становище, съответно със своето мълчание 

или неучастие в дебата, не пречи, и даже е задължително 

Централната избирателна комисия на свое заседание да вземе ясно 

решение по направената покана. 

А това какви становища е изразявал някой от колегите – 

членове на Централната избирателна комисия, на работното 

заседание, той може от работното заседание да е изразил 

становището и сега да си го е променил така или иначе. 

Така че считам, че тук е моментът – на редовно заседание, 

да вземем решение дали да участваме, или да не участваме в 

заседанието по отправената ни покана. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Матева, Вие като член на 

Централната избирателна комисия много обичате да 

преразказвате, когато колеги са в Централната избирателна 

комисия какво се е случило. 

Ами, и аз да кажа моята гледна точка, тъй като много ме 

цитирахме. Значи на днешния работен неформален разговор, 

който беше проведен в Централната избирателна комисия в 

предобедната част, Вие като председателстващ и заместващ 

госпожа Нейкова съобщихте, че е пристигнала покана. Няма да 

давам, не дължа обяснения, защото ще трябва всички да се обясним, 

ама ще трябва всички да ги цитирате, не само мен, какво са казали 

на тези неформални разговори, които нека обществото знае, че бяха 

с дневен ред не някакви покани от институции, а бяха работни 

обсъждания на други преписки. 

И за да не взимам думата, Вие естествено сте председател 

сега, Вие ще прецените, Вие определяте, свиквате заседание, 

определяте дневния ред, аз ще си позволя, въпреки че докладвахте, 

да изчета писмо с входящ номер, което е представено на 

вниманието на Централната избирателна комисия и което в 

неформалния работен разговор, на който присъствах, беше казано, 

че имаме покана от Правната комисия. 

Във вх. № НС-02-61 от 2 ноември 2022 г. пише: 

„Във връзка с предстоящо обсъждане на първо гласуване в 

Комисията по правни въпроси на 2 ноември 2022 г., сряда в 15,30 

часа в зала 356 в сградата на Народно събрание на пл. „Княз 

Александър I“, № 1  на Законопроект за изменение и допълнение 

на Изборния кодекс, със съответния номер, внесен от Корнелия 

Петрова Нинова и група народни представители на 19 октомври, и 
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на Законопроект за изменение и допълнение  на Изборния кодекс, 

със съответния номер, внесен от Костадин Тодоров Костадинов и 

група народни представители на 20 октомври 2022 г., бихме 

искали да поканим Централната избирателна комисия да вземе 

участие в заседанието на Комисията.“ 

Уважаеми колеги, приключвам и само искам да вметна, че 

обичайно ние, когато имаме покани от институциите, в този 

мандат на Централната избирателна комисия много рядко 

гласуваме кой да отиде, а по призвание, аз нямам нищо против, се  

определят обичайно едни членове да ходят и така нататък. Но 

това е  писмото, което разглеждаме и за което оставам с 

впечатлението, че правим заседание. 

Повече няма да взимам думата и мисля, че е излишно да се 

цитираме. За в бъдеще опитът ми в тази ЦИК показва, че може би 

трябва да има стенографски протоколи на всички, дори и 

неформални разговори, защото обичаме да си преразказваме, така 

както е угодно да обосновем нашите твърдения в момента. 

Благодаря ви за вниманието. Аз нямам повече предложения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други становища? 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ще Ви помоля, госпожо 

председателстваща, да повторите последното предложение, тъй 

като след гласуването правилно ли чух, че няма да изразяваме 

становище? 

Само по законопроекта на „Възраждане“ или по принцип 

няма да изразяваме становище? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Госпожо Солакова, ние не постигнахме необходимото 

мнозинство, за да изпратим становище по законопроекта на БСП. 
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Както виждате, има решение за отхвърляне. Няма как да изпратим 

такова становище, при положение че няма решение на 

Централната избирателна комисия този път. 

Същото становище е гласувано от Централната избирателна 

комисия на 21 юни 2022 г., за четвърти път го казвам, и е 

изпратено. Днес не постигнахме решение да бъде изпратено 

отново по същия законопроект с нов номер, внесен в Четиридесет 

и осмото народно събрание. 

Колегата Георгиев предложи да не изпращаме становище 

по законопроекта на „Възраждане“ и никой не възрази. Ако 

желаете, ще подложа на гласуване и това решение. 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Чисто формално тогава правя, да, 

предложение, тъй като, ако ще се позоваваме, не знам доколко 

можем да се позоваваме на работната група, работното заседание, 

какво е било, в каква форма. Тъй като предложението, както 

започна заседанието, оформено на работното заседание е било да 

се изпратят становищата по законопроектите на БСП и на 

„Възраждане“.  

И по тази причина считам, че формално се налага 

предложението на господин Георгиев да бъде подложено на 

гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин 

Георгиев Централната избирателна комисия да не изпраща 

становище до Комисията по правни въпроси по законопроекта на 

„Възраждане“ с № 48-254-01-19, внесен на 20 октомври 2022 г. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 1 (Севинч Солакова). 

Имаме решение, че няма да се изпраща становище на ЦИК по 

законопроекта на „Възраждане“. 

Сега ще подложа на гласуване поканата на Правната комисия 

Централната избирателна комисия да вземе участие в заседанието с 

представители. 

Който е „за“ Централната избирателна комисия да изпрати 

представители на това заседание, нека да гласува по съответния 

ред. Предложението е да бъдат изпратени представители на ЦИК на 

заседанието на Правната комисия днес. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 6 (Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица 

Матева), против – 5 (Гергана Стоянова, Красимир Ципов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева). 

Колеги, нямаме решение да бъдат изпратени представители на 

Централната избирателна комисия  на заседанието днес. 

Така че изчерпахме дневния ред на това извънредно заседание. 

Закривам го. Редовното е насрочено за утре. Благодаря ви. 

 

(Закрито в 14,35 ч.) 

      

                             ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Росица Матева 

 

   СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

Стенограф:  

Виолета Тасева 


