
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Обществен съвет  

 

П Р О Т О К О Л 

№  90 

 

На 16 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”; 

Даниел Стоянов – зам. председател, Асоциация за реинтеграция 

на осъдени лица; 

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; 

Росен Андонов, Сдружение „Памет”.  
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Заседанието бе открито в 16 часа и 15 минути и председателствано 

от госпожа Росица Матева – Председател на Обществения съвет към 

ЦИК. 

 

Поради невъзможността да се ползва стенограф от ЦИК, за 

протоколчик на заседанието бе предложена и избрана единодушно 

Надежда Гологанова. 

Гласуване:  „ЗА”      9 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

Председателят предложи следният Дневен ред: 

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

2. Отговор на писмото от ЦИК; 

3. Разни. 

Не постъпиха предложения за промяна в Дневния ред: 

По предложения от председател дневен ред: 

Гласуване: „ЗА”      9 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

Точка 1. Обсъждане на действия във връзка с изборите. 

 

СТЕФАН МАНОВ докладва накратко за срещата на членове на  

ОС с ръководители и представители на ДАЕУ, Институт по 

стандартизация и Институт по метрология. Двете страни са обсъдили 

желанието на ОС, представители на ОС да присъстват като наблюдатели 

на одита на машините. Обсъдени са въпроси и проблеми, които 

представителите на ОС виждат при използването на машините и 

възможностите за наблюдение, което могат да предоставят трите 

институции. Те са съгласни да допуснат представители на ОС да 

наблюдават одита, вкл. е възможно да се организира пробно гласуване, 
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при предварителна уговорка с трите институции и принципно съгласие на 

ЦИК. Трите институции ще имат среща с ЦИК, за да уточняват въпроси и 

да получат машини за тестване.  

ОС единодушно взе решение да пише до ЦИК за съгласие за 

наблюдение на одита.  

Гласуване: „ЗА”      9 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

РОСИЦА МАТЕВА докладва, че по въпроса за здравния протокол 

– ОС не е получил отговор на двете писма, писани до Министъра на 

здравеопазването. В Министерството са получили информация от ЦИК за 

протичането на изборния ден/процес и вероятно двете институции са 

уточнявали въпроси по здравния протокол. ОС да пише ли пак за среща, 

отговор на въпроси и т.н. 

 

ВЕЛКО МИЛОЕВ допълни, че по сведения от медиите здравния 

протокол ще бъде готов към 18-19 февруари. 

 

Всички се съгласиха да се изчака няколко дни, за да се види 

здравния протокол и тогава да се взема решение ОС ще има ли 

предложения и/или въпроси. 

 

По повод демонстрацията на машини, която ОС иска да 

организира да се допише в писмото до ЦИК, с искане на одобрение 

СИЕЛА или ЦИК да предоставят на ОС 2 машини за демонстрация.  

 

Точка 2. Отговор на писмото от ЦИК 

 

Обсъди се кореспонденцията по въпроса за състава на ОС между 

ЦИК и ОС през 2020 г.  
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ОС възложи на г-жа Матева да изготви писмото по състава на ОС 

до ЦИК. Вътре да се включи информация по всичките промени на състава 

на ОС от септември 2020 насам, вкл. добавянето на Румяна Дечева, 

поправката на тел. на 2-та заместник-председатели на ОС, новият 

представител на сдружение „Памет” в ОС – Росен Андонов, проверката на 

г-н Димитър Димитров на организациите, нов имейл адрес на ОС към 

ЦИК. 

 

Точка 3. Разни 

 

Обсъди се протокола на СИК в избирателна секция с машинно 

гласуване за избиране на народни представители. Възможни проблеми, 

грешки и забавяния при попълването и качването на информацията. 

Реши се ОС да формулира някои предложения до ЦИК за  

работата с протокола  и за качването на данните в изчислителните 

пунктове на Информационно обслужване. 

Росица Матева докладва, че когато изпраща писма до ЦИК и 

други институции от мейла на ОС -  os.cik@mail.com се връща отговор, че 

доставчикът на мейла няма добра репутация. Предлагам да се направи нов 

имейл адрес на ОС, като няколко месеца ще бъде активен и стария, ако 

писмо. 

Обсъди се предложения за рубрики и информации за сайта на ОС 

и facebook на ОС, който да се администрира от ОС, а не от 

информационно обслужване и ЦИК.  

Заседанието бе закрито от председателя на ОС към ЦИК в 17 ч. и 

53 мин. 

гр. София      

16.02.2021       

 

Протоколчик:   Председател на заседанието: 

 

/ Н. Гологанова /    / Р. Матева / 

mailto:os.cik@mail.com

