
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Обществен съвет  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№  91 

 

На 23 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; 

Румяна Дечева – Европейска асоциация за защита на човешките 

права – България; 

Стефан Манов, Българско сдружение за честни избори и 

граждански права – Пловдив; 
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Заседанието бе открито в 16 часа и 00 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 срещата на ОС с ЦИК и последващи действия на 

ОС; 

2. 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 срещата на ОС с ЦИК и последващи 

действия на ОС 

 

РОСИЦА МАТЕВА докладва за проведената среща с ЦИК по-

рано същия ден. На срещата са присъствали повече от половината 

членове на ЦИК. Обсъдени са теми във връзка с организацията на 

изборите, както и предложенията на ОС изпратени до ЦИК за участие в 

различни етапи от изборния процес. Изяснени са въпроси по 

кореспонденцията между ОС и ЦИК. От страна на ЦИК бе изразено 
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желание от отделни членове за сътрудничество по някои предложения на 

ОС, като промени Протокола на СИК в избирателна секция с машинно 

гласуване за избиране на народни представители (Приложение 97-НС-хм).  

Срещата беше оценена като полезна и навременна. 

 

РУМЯНА ДЕЧЕВА сподели свои впечатления и идеи от и след 

срещата с ЦИК – във връзка с организирането на демонстрация на 2 

машини пред избиратели и разширена среща с всички институции 

(каквато беше проведена през 2017 г.). 

 

Обсъдиха се предложения за промени и редакции по Протокола на 

СИК в избирателна секция с машинно гласуване за избиране на народни 

представители (Приложение 97-НС-хм) 

 

Бяха формулирани следните предложения за решение: 

1. До 17 часа на 23.02.2021 всеки да изпрати своите предложения 

за редакции/допълнения по Протокола на СИК в избирателна секция с 

машинно гласуване за избиране на народни представители (Приложение 

97-НС-хм). Велко Милоев да ги обобщи и Председателят на ОС да ги 

изпрати до ЦИК. 

2. Румяна Дечева да изготви предложение за писмо до ЦИК с 

допълнителни аргументи по организирането на демонстрация на 2 

машини пред избиратели и срещата с всички институции. То да се 

доработи в кореспонденция по имейл и да се изпрати до ЦИК. 

3. Предложението на Стефан Манов по качването на данните от 

протоколите на СИК в изчислителните пунктове да се редактира от Велко 

Милоев, да се обсъди по имейл и да се изпрати до ЦИК. 

 

Гласуване: „ЗА”      9 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 
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Точка 2. Разни 

 

ДОНЧО ПАЧИКОВ изпрати линк съм новия сайт на ОС и очаква 

през следващите дни предложения от всички за менюта и материали, 

които да се качат на него. Предложи да се направи тестване на 

възможността за автоматичен запис на онлайн заседанията с основен 

изпълнител Росен Андонов.  

 

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

30 мин. 

 

гр. София      

23.02.2021       

 

Протоколчик:   Председател на заседанието: 

 

 

 

/ Н. Гологанова /    / Р. Матева / 


