
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Обществен съвет  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№  92 

 

На 02 март 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; 

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; 

Росен Андонов, Сдружение „Памет”. 

 

 

Заседанието бе открито в 16 часа и 15 минути на основание т. 11 

от Правилата за дейността на ОС 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”      6 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

Председателят предложи следният Дневен ред: 

1. Действия на ОС във връзка с изборите; 

2. Отговор на писма и въпроси до ОС; 

3. Обсъждане на сайта на ОС. 

 

Не постъпиха предложения за промяна в Дневния ред: 

 

По предложения от председател дневен ред: 

Гласуване: „ЗА”      6 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

 

Точка 1. Действия на ОС във връзка с изборите 

 

РОСИЦА МАТЕВА докладва за изпратените предложения до 

ЦИК по Протокола на СИК в избирателна секция гласуване с хартиени 

бюлетини и с машинно гласуване за избиране на народни представители 

(Приложение 97-НС-хм). Те са постъпили, заедно с предложения от още 

10 организации и институции в работна група в ЦИК, която ще ги 

разгледа. По другите 2 предложения на ОС за демонстрация на 2 машини 

и наблюдаване на одита на машините в ДАЕУ, БИМ и БИС все още няма 

отговор от ЦИК.  
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Предложение: да се изчака до следващото заседание на ОС (една 

седмица) и ако няма отговор отново да се пише до ЦИК.  

Гласуване: „ЗА”      6 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

Обсъди се здравния протокол за предстоящите избори. ЦИК все 

още не е взела решение по мерките предложени от Министъра на 

здравеопазването в Указание за провеждане на изборите за народни 

представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена 

извънредна епидемична обстановка във връзка с Covid 19. На страницата 

на ЦИК до момента няма нищо по противоепидемичните мерки. 

Предложение: до понеделник вечерта (8 март) да се изпратят по 

имейл предложения за становище и на заседанието на 9 март да се 

изработи становище на ОС по въпроса. 

Гласуване: „ЗА”      6 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

 

Точка 2. Отговор на писма и въпроси постъпили до ОС 

ОС обсъди два получени имейла: 1) имейл от гражданин, който 

иска да се кандидатира за общински съветник от партия на изборите през 

2023; 2) имейл от журналист, който иска да получи информация и да 

публикува съответните членове на РИК от коя партия са предложени. 

И двата въпроса не са от компетенцията на ОС. По първия въпрос 

да се отговори, че в ОС членуват организации от неправителствения 

сектор, а не партии и да препоръча на гражданина да се обърне към 

съответната партия. По втория въпрос – въпреки че ОС е за по-голяма 

публичност на целия изборен процес и счита, че няма проблем/че е добре 

да е публично известно членовете на РИК от коя партия са предложени 
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(както е известно за членовете на ЦИК), но в Изборния кодекс не е 

предвидено тази информация задължително да се предоставя публично… 

Предложение Велко Милоев да напише и изпрати отговори на 

двете писма и въпросите. 

Гласуване: „ЗА”      6 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

Точка 3. Обсъждане на сайта на ОС 

 

Бяха дадени няколко предложения по сайта на ОС. 

Предложение: до четвъртък вечер (09.03.) изявилите желание за 

участие членове на ОС да формират работна група за работата по сайта на 

ОС и по-нататък в оперативен порядък в кореспонденция по имейл да 

работят по него.    

Гласуване: „ЗА”      6 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

 

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

05 мин. 

 

гр. София      

02.03.2021       

 

Протоколчик:   Председател на заседанието: 

 

 

 

/ Н. Гологанова /    / Р. Матева / 


