
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Обществен съвет  

 

П Р О Т О К О Л 

№  89 

 

На 10 февруари 2021 г. се проведе онлайн/дистанционно 

заседание на Обществения съвет към Централната избирателна в 

Интернет платформата Jitsi поради ограничение на достъпа на членовете 

на Обществения съвет до сградата на Народното събрание на пл. „Княз 

Александър І” № 1, в която заседава ЦИК. 

 

На заседанието ПРИСЪСТВАХА: 

Росица Матева – председател на ОС, Сдружение „Нова 

алтернатива”; 

Велко Милоев, Българско сдружение за честни избори и 

граждански права – Плевен; 

Денислав Генчев, Сдружение „България на гражданите”; 

Дончо Пачиков, Българско сдружение за честни избори и 

граждански права – Национална асоциация; 

Ива Лазарова, Институт за развитие на публичната среда; 

Надежда Гологанова, Гражданска инициатива за свободни и 

демократични избори; 

Стефан Манов, Българско сдружение за честни избори и 

граждански права – Пловдив; 

 

 

Заседанието бе открито в 17 часа и 00 минути и председателствано 

от госпожа Росица Матева – Председател на Обществения съвет към 

ЦИК. 
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Поради невъзможността да се ползва стенограф от ЦИК, за 

протоколчик на заседанието бе предложена и избрана единодушно 

Надежда Гологанова. 

Гласуване:  „ЗА”      7 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

Председателят предложи следният Дневен ред: 

1. Определяне на ден и час за провеждане на редовни 

заседания на ОС към ЦИК до произвеждането на изборите за 

народни представители на 04.04.2021 г.; 

2. Обсъждане на действия на ОС във връзка с изборите; 

3. Разни. 

Не постъпиха предложения за промяна в Дневния ред: 

По предложения от председател дневен ред: 

Гласуване: „ЗА”      7 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

Точка 1. Определяне на ден и час за провеждане на 

редовни заседания на ОС към ЦИК до произвеждането на 

изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

 

РОСИЦА МАТЕВА уведоми участващите в заседанието, че са 

постъпили от няколко члена на ОС предложения да има заседания на ОС 

всяка седмица, например във вторник или сряда и от колко часа е удобно. 

Няколко души се изказаха в подкрепа на вторник като ден. 

ИВА ЛАЗАРОВА предложи за начален час на заседанията – 16 ч. 

ДЕНИСЛАВ ГЕНЧЕВ я подкрепи. 

Предложение: заседанията на ОС да са всяка седмица във вторник 

от 16 ч. 
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Гласуване: „ЗА”      7 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

 

Точка 2. Обсъждане на действия на ОС във връзка с 

изборите. 

 

РОСИЦА МАТЕВА докладва по писмата изпратени до Министъра 

на здравеопазването и Главния държавен здравен инспектор. Получени са 

входящи номера, но няма отговор. Все още няма изработен здравен 

протокол. На писмото от ДАЕУ получихме в отговор „Методиката за 

удостоверяване на съответствие на устройство за машинно гласуване...”. 

Какво да предприеме ОС по тези 2 въпроса. 

 

ВЕЛКО МИЛОЕВ отбеляза, че няма време да чакаме, много скоро 

здравният протокол ще бъде приет. Би било добре да се напише второ 

писмо до Министъра и до ЦИК с конкретни въпроси. Кога ще се 

ваксинират членовете на СИК? Необходимо е да бъдат назначени по-рано 

от обикновено (а не да се чака последния срок според хронограмата), за да 

има време за ваксинация. В ред изказвания по медиите представители на 

Министерския съвет заявиха намерение да бъдат имунизирани всички 

желаещи от изборната администрация. Да питаме за неща от интерес за 

наблюдателите. Ще има ли ограничения за броя на присъстващите при 

гласуването? Предложи да започне да пише текст, който да бъде 

доработен по имейл и изпратен. 

 

РОСИЦА МАТЕВА се съгласи с предложението. Би било добре, 

ако писмото е готово още за следващия ден, за да го пуснем по-скоро. 
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СТЕФАН МАНОВ отбеляза, че до момента на сайта на ЦИК във 

връзка с изборите няма нищо публикувано, по което да личи, че се 

намираме в епидемиологична ситуация и се взимат някакви мерки. 

 

РОСИЦА МАТЕВА допълни, че няма още здравен протокол. А 

освен изборите за Народно събрание съвсем скоро има частични избори в 

няколко общини и местен референдум – на 28 февруари. 

 

ДОНЧО ПАЧИКОВ предложи писмото да бъде изпратено и до 

медиите, не само до Министъра на здравеопазването. 

 

ВЕЛКО МИЛОЕВ отговори, че въпреки че се стараем да сме 

публични по принцип, е добре да не бързаме с медиите и да изчакаме 

дали ще получим отговор. 

 

ДОНЧО ПАЧИКОВ се съгласи с предложението на Велко 

Милоев. 

 

РОСИЦА МАТЕВА предложи, че е добре да се обърне внимание 

на Министъра на здравеопазването и за струпванията в РИК, които се 

получават по време на предаването на протоколите от СИК. 

От протоколите от заседанията на ЦИК става ясно, че на 

Министъра е изпратена от ЦИК информация - в началото на февруари 

подробно разписани стъпки и действия в изборния ден. За съжаление 

писмата им не се публикуват и не знаем подробности. Ако Министърът се 

съгласи на среща с ОС тя може да е онлайн. 

 

СТЕФАН МАНОВ предложи в писмото да се зададат въпроси, 

например: дали ще има ограничения на определен брой лица върху 

определена площ; ще имат ли СИК специални маски – FFP2; ще има ли в 
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секциите определен брой сини химикалки – по една за избирател или 

всеки сам ще си носи, дезинфектанти за всяка секция… 

 

РОСИЦА МАТЕВА допълни, че трябва да се проверяват 

избирателите на входа на сградата и да не се допускат, ако имат 

симптоми. За хората със симптоми да се отворят отделни секции. 

 

СТЕФАН МАНОВ изказа мнение, че това е по-скоро въпрос за 

ЦИК – да се отворят допълнителни секции. 

 

По темата за писмо/среща с ДАЕУ 

 

СТЕФАН МАНОВ отбеляза, че методиката им не се вижда от 

заглавната страница и не е била лесно да се намери, къде е разположена. 

В чл. 213, ал. 3 с одита на машините е възложен само върху 3-те 

институции, без участие на ЦИК. Като отговор на ДАЕУ можем да 

напишем, че бихме искали като наблюдатели да присъстваме на процеса 

по одитиране, като оставаме отворени и за среща-разговор. 

 

ДОНЧО ПАЧИКОВ обърна внимание, че в Методиката им пише, 

че ще се съобразяват/проверяват съответствието по национални и 

европейски стандарти без отправка към определени документи. Имат и 

посочена библиография, без да е посочено кой източник къде в 

Методиката е използван. Цитирането на библиография в подобни 

официални документи е като дрес код за официална среща. Би било 

добре, ако може да се организира среща на ОС с ДАЕУ и ЦИК и да се 

обсъди Методиката. 

 

ВЕЛКО МИЛОЕВ възрази, че Методиката е доста добра и 

подробна. С различни сценарии и подробни стъпки. Но би било полезно 

да се наблюдава. Дали се спазват всички стъпки. Дори и наблюдателят да 
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не може да прецени конкретни технически параметри, той би могъл да 

види дали се спазват стъпките и дали всичко е наред или има проблем. 

   

 ДОНЧО ПАЧИКОВ изказа мнение, че болшинството проверки за 

машините са предвидени да се извършат чрез наблюдение. За някои 

измервания не са посочени конкретни параметри. Например за 

излъчването не е написан праг – от-до… колко е допустимо по конкретен 

стандарт. Има недоизяснени моменти в Методиката и е добре да се 

организира среща с тях. 

 

СТЕФАН МАНОВ коментира, че Методиката най-вероятно вече е 

приета. Съжаляваме, че не е била по-лесно намираема – след като е била 

предложена за обществено обсъждане и публично достъпна. Така, че 

среща може да се организира, но Методиката вече е приета. По повод на 

наблюдението се възможни два различни погледа към одита, които ще 

дадат различна информация – единият вариант е ако наблюдателят е 

инженер, а другият, ако е наблюдател с опит по наблюдение на изборния 

процес. 

 

РОСИЦА МАТЕВА предложи Велко Милоев да напише писмо до 

Министъра на здравеопазването, а Стефан Манов – до ДАЕУ, които да 

обсъдим и редактираме по имейла и да изпратим. И задължително с копие 

до ЦИК. 

 

Гласуване:  „ЗА”      7 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

Точка 3. Разни 

РОСИЦА МАТЕВА докладва получено на 11.02.2021 г. писмо от 

ЦИК, в което питат за отговор на старо тяхно писмо от 12.03.2020 г. до 
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Обществения съвет, във връзка с промени в състава на ОС. Тя е 

изпращала уведомление за промени в състава на ОС на 30 септември 

2020 г. във връзка с промяна на ръководството на ОС, както през ноември 

за добавяне на Румяна Дечева, като втори представител на тяхната 

организация, защото Стоил Цицелков беше на дългосрочна мисия в 

чужбина. Преди седмица Иван Владимиров я е информирал, че 

телефоните на двамата заместник-председатели на ОС на страницата на 

ЦИК са сгрешени. Някой от присъстващите помни ли да е получавано и 

обсъждано писмо от ЦИК от 12 март 2020 г.  

 

Никой от присъстващите не си спомни. Взе се решение да се 

обсъди писмото на следващото заседание, като се говори евентуално с 

Тодор Гунчев, който днес не се включи. 

 

СТЕФАН МАНОВ припомни, че през октомври г-н Димитър 

Димитров по поръчение на ЦИК е направил служебна проверка на 

организациите в ОС и е докладвал на заседание, че всички организации са 

регистрирани в съответствие със закона. Вероятно след писмото на г-жа 

Матева от края на септември за промени в състава на ОС. 

 

НАДЕЖДА ГОЛОГАНОВА припомни, че заседанието на ОС през 

март е било на 10-ти март и след това няколко месеца не е имало 

заседание. Преди да се отговори на ЦИК трябва да се намери и прочете 

оригиналното писмо от 12 март – какъв точно е въпросът. 

 

РОСИЦА МАТЕВА уведоми, членовете на ОС, че има проблеми с 

имейла на ОС в mail.com. Когато се изпращат имейли/писма от него – 

повечето се връщат като недоставени. Особено писмата, които изпращам 

на ЦИК. Връща отговор, че системата, която изпраща мейла е с лоша 

репутация „Your access to this mail system has been rejected due to the 
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sending MTA's poor reputation”. Може би трябва да се направи нов имейл 

на ОС? 

 

СТЕФАН МАНОВ припомни, че преди време е имало друг имейл 

на ОС в gmail.com. Дончо Пачиков би могъл да го възстанови. 

 

ДОНЧО ПАЧИКОВ се съгласи да възстанови имейла на ОС в 

gmail.com и отбеляза, че ако ОС започне да ползва този имейл като 

основен, е необходимо няколко месеца да се ползват и двата имейла 

паралелно. 

 

СТЕФАН МАНОВ повдигна темата за машините, за които ОС е 

писал до ЦИК, че иска да демонстрира пред избирателите – 1-2 машини. 

Като рекламна кампания за пред избирателите. Сега в медиите има 

затишие и ако в момента се организира представянето – те ще се отзоват и 

ще привлекат избиратели. 

 

РОСИЦА МАТЕВА допълни, че първите машини би трябвало 

вече да са пристигнали или тези дни да пристигнат.  

 

НАДЕЖДА ГОЛОГАНОВА изказа мнение, че ако машините току-

що са пристигнали, те вероятно още нямат инсталиран софтуер. 

 

РОСИЦА МАТЕВА отговори, че с голяма вероятност първите 

машини ще имат инсталиран софтуера от евроизборите. Предложи да 

изчакаме в ЦИК да докладват писмото на ОС с предложението за 

машините и какво решение ще вземат по него. 

 

Обсъди се предложения от Дончо Пачиков вариант за сайт на ОС, 

който да се администрира от ОС, а не от Информационно обслужване и 

ЦИК. Всички се съгласиха. Взе се решение да се обсъди в оперативен 
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порядък по имейл какви рубрики и материали да има на него за начало. 

След време ще се добавят и други. 

 

ДОНЧО ПАЧИКОВ уведоми, че от следващото заседание на ОС 

ще бъде сменен представителят на сдружение „Памет” в ОС. Новият 

представител се казва Росен Андонов. 

  

 

Заседанието бе закрито от председателя на ОС към ЦИК в 18 ч. и 

58 мин. 

 

гр. София      

10.02.2021       

 

Протоколчик:   Председател на заседанието: 

 

 

 

/ Н. Гологанова /    / Р. Матева / 


