
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Обществен съвет  

 

П Р О Т О К О Л 

№  93 

 

На 09 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”; 

Даниел Стоянов – зам.-председател, Асоциация за реинтеграция 

на осъдени лица (от 17,10 ч. до 17,30 ч.); 

Велко Милоев, Българско сдружение за честни избори и 

граждански права – Плевен; 

Денислав Генчев, Сдружение „България на гражданите” (от 

16,45 ч.); 

Ива Лазарова, Институт за развитие на публичната среда (до 17 ч., 

след 17 ч. упълномощила от нейно име да гласува Велко Милоев); 

Надежда Гологанова, Гражданска инициатива за свободни и 

демократични избори; 

Росен Андонов – сдружение „Памет”; 

Румяна Дечева, Европейска асоциация за защита на човешките 

права – България (до 16,45 ч., след 16,45 ч. упълномощила от нейно име 

да гласува Росица Матева); 

Стефан Манов, Българско сдружение за честни избори и 

граждански права – Пловдив; 
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Тодор Гунчев, Федерация на независимите студентски дружества 

(от 17,00 ч. до 17,40 ч.); 

 

Чрез пълномощници: 

Дончо Пачиков, Българско сдружение за честни избори и 

граждански права – Национална асоциация, упълномощил Росен Андонов 

да го представлява да гласува от негово име.  

 

Заседанието бе открито в 16 часа и 05 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”      8 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

Председателят предложи предварително обявен изпратен на 

всички членове чрез мейл Дневен ред: 

1. Обсъждане действията на ОС във връзка с предстоящите 

избори: определяне на представители на организациите от ОС, които имат 

статут на наблюдатели за участие в процеса по удостоверяване на 

съответствието на машините; следващи действия и стъпки по организация 

на демонстрациите с машините, които ЦИК изрази готовност да ни 

предостави; обсъждане предложената от Велко презентация за обученията 

на СИК и др. 

2. Отчет на ръководството на ОС във връзка с изтичащия мандат и 

избор на ново ръководство. 

3. Разни.     

Не постъпиха предложения за промяна в Дневния ред: 
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По предложения от председателя дневен ред: 

Гласуване: „ЗА”      8 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

Точка 1. Обсъждане действията на ОС във връзка с 

предстоящите избори: определяне на представители на 

организациите от ОС, които имат статут на наблюдатели за участие в 

процеса по удостоверяване на съответствието на машините; 

следващи действия и стъпки по организация на демонстрациите с 

машините, които ЦИК изрази готовност да ни предостави; обсъждане 

предложената от Велко презентация за обученията на СИК и др. 

 

РОСИЦА МАТЕВА докладва за получено на 04.03.2021 г. писмо 

от ЦИК, което веднага е препратено на всички членове на ОС. ЦИК е 

приела решение, че организациите членове на ОС, имащи статут на 

наблюдатели могат да присъстват в процеса на удостоверяване на 

съответствието на специализираните устройства за машинно гласуване. 

От ЦИК очакват ОС да им изпрати списък с наблюдатели. Кой желае да 

се включи? 

Желание изявиха: Румяна Дечева, Надежда Гологанова, Росица 

Матева, Стефан Манов, Росен Андонов, Ива Лазарова, Дончо Пачиков (по 

късно, след като се включиха в заседанието бяха попитани и дописани 

Денислав Генчев и Тодор Гунчев). 

Предложение: в отговор на писмото да се изпрати на ЦИК списък 

с посочените имена. 

Гласуване: „ЗА”      8 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

РОСИЦА МАТЕВА докладва, че ОС е получил на 02.03.2021 г. 

писмо от ЦИК, с което комисията не възразява ОС да ползва  2 машини за 
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демонстрацията на машинното гласуване. Писмото е препратено веднага 

на всички членове на ОС. В писмото ЦИК кани ОС на среща за 

уточняване на детайлите по предаването, съхранението и използването на 

устройствата. По мейл са уточнени представителите на ОС, които ще 

участват в срещата и на 04.03.2021 г. е изпратена информацията на ЦИК. 

Поради липсата на отговор, Р. Матева е провела разговор по телефона с 

Димитър Димитров и той е информирал, че среща с ЦИК няма да има, а 

от ЦИК са решили, че ще изпратят писмо до ОС, с копие до Сиела, с 

указание ОС да се свърже със Сиела и с тях да се уточняват детайлите.  

Обсъдиха се идеи в тази връзка – от Сиела да има човек по 

поддръжка на техническото устройство; да се помоли г-н Димитров да 

обяви на брифинг на ЦИК за тази инициатива пред медиите – ОС ще 

прави публични демонстрации с машини за гласуване, за да могат да 

дойдат граждани на демонстрацията. ОС също ще покани хора проявили 

интерес към машините, вкл. членове на СИК, с които има 

кореспонденция.  

 

Поради ангажимент Румяна Дечева напуска заседанието. 

Упълномощава Росица Матева да гласува от нейно име. 

В заседанието се включва Денислав Генчев. 

 

РОСИЦА МАТЕВА уведоми, че все още няма решение на ЦИК по 

Протокола на СИК в избирателна секция с хартиено и машинно гласуване 

за избиране на народни представители (Приложение 97-НС-хм) и в тази 

връзка може би трябва да се изчака с предложената от Велко презентация 

за обученията на СИК по протокола.  

 

ВЕЛКО МИЛОЕВ уточни, че той в момента я доработва, а в 

окончателен вид ще бъде направена след като се приемат последните 

изменения в Протокола и се приемат Методическите указания. Може да 

се изпрати до ЦИК дали представлява интерес и тогава да се доработва. 
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СТЕФАН МАНОВ предложи да се направи аналогична 

презентация и за чужбина. С по-подробно обяснение на първата част на 

протокола – колко са избирателите в списъка, дописаните и т.н. В тази 

част се допускат доста грешки, а обучението в чужбина винаги е 

дистанционно. Присъствено е само за отделни членове, които 

командироват от България. 

 

Предложение: да се изпрати презентацията със слайдове до ЦИК, 

с уточнение, че ще бъде доработена, ако представлява интерес за 

обученията и след като се приемат последните изменения в Протокола и 

се приемат Методическите указания. 

Гласуване: „ЗА”      9 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

Точка 2. Отчет на ръководството на ОС във връзка с 

изтичащия мандат и избор на ново ръководство. 

 

РОСИЦА МАТЕВА направи кратък устен отчет на дейността на 

ОС през 6 месеца, в които тя е била председател. Проведени са 7 

заседания, от които едно присъствено в ЦИК. На заседанията са 

присъствали средно по 9 човека, представители на ОС са участвали в 

среща с ЦИК, заседание на Правна комисия при обсъждане на промените 

в Изборния кодекс през октомври 2020, среща при Президента, среща с 

ДАЕУ, БИС и БИМ, конференцията на БАИС.  

 

Поради ангажимент Ива Лазарова напуска заседанието. 

Упълномощава Велко Милоев да гласува от нейно име. 

В заседанието се включва Тодор Гунчев. 

 

РОСИЦА МАТЕВА накратко преразказа за заседанието до 

момента и взетите решения. 
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Денислав Генчев и Тодор Гунчев изразиха желание да участват в 

наблюдението на процеса по удостоверяване на съответствието на 

машините в ДАЕУ, БИС и БИМ.  

 

Предложение: Денислав Генчев и Тодор Гунчев да се добавят в 

списъка до ЦИК. 

Гласуване: „ЗА”     10 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

ТОДОР ГУНЧЕВ уведоми, че ще изпрати отчета за 6-те месеца, в 

които той е бил председател по имейл. 

 

РОСИЦА МАТЕВА потвърди, че и тя ще изпрати отчета си в 

писмен вид. 

 

В заседанието се включи Даниел Стоянов. 

 

Избор на ново ръководство на ОС 

 

НАДЕЖДА ГОЛОГАНОВА напомни и се присъедини към 

изразеното мнение от Румяна Дечева (след края на предишното 

заседание), че не е най-удобния момент в навечерието на изборите 

набързо да се правят и вътрешни избори за ОС и може би е добре да се 

отложат с 1-2 месеца, а да се удължи мандата на настоящото ръководство. 

 

РОСИЦА МАТЕВА отговори, че няма предвидена такава 

процедура в правилата. В момента присъстват повечето организации - 11 

организации и може да се проведе избор, не е необходимо такова 

отлагане. 
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ДАНИЕЛ СТОЯНОВ отговори, че може до избора на ново 

ръководство да остане старото, ако не се направи избор.  

 

ТОДОР ГУНЧЕВ изказа мнение, че писмото с дневния ред на 

заседанието е изпратено преди 1 ден, което е много кратко предизвестие и 

някои организации може да не са разбрали за избора на ново ръководство 

или да не са се подготвили за него. Счита че процедурно неправилно е да 

се пристъпва към избор на ръководство без да са информирани всички 

организации, че предстои избор със неясна формулировка в обявения 

дневен ред което е реално отнемане на възможност за становища и 

предложения. Също така, в историята на Обществения съвет и 

създадените добри практики на досегашните избори на ръководство 

винаги се е приемала процедура, и се считало по-добре кандидатурите да 

се обявят предварително, да има няколко дни да се обсъдят в 

организациите и тогава да се гласуват. Освен това повтори, че както 

казаха няколко колеги е налице възможността предвидена в правилата за 

дейност на Обществения съвет за работа на ръководството което е в 

момента до избор на ново, което е логично да е след изборите. Попита 

какво налага толкова спешното избиране на ръководство в разрез със 

досега съществували норми и добри практики? 

 

СТЕФАН МАНОВ се изказа в подкрепа гласуването да се проведе 

днес – присъстват почти всички организации, а 3-те които отсъстват не са 

участвали в дейността на ОС от 1 година. Също така не е добра практика 

ОС да навлиза непрекъснато в просрочие на мандатите. 

 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ предложи първо да се гласува дали да се 

проведе избор на ново ръководство днес или да се отложи за по-нататък. 

 

Предложение: да се гласува днес за ръководство. 

Гласуване: „ЗА”      7 гласа 

   „ПРОТИВ”      4 гласа 
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   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ изрази несъгласие с взетото решение, не 

упълномощи никой да гласува от негово име и напусна заседанието. 

 

ТОДОР ГУНЧЕВ изрази принципно несъгласие с така взетото 

решение, аргументира че е в нарушение на процедурите, правилата и 

добрите практики, като допълни, че има и от повече от година искане за 

уточняване на организациите в ОС, за което е изпратено и писмо от ЦИК, 

след което напусна заседанието. 

 

Избор на председател на ОС 

 

РОСИЦА МАТЕВА се изказа, че е добре да се спази идеята при 

основаването на ОС за ротационния принцип на организациите при 

избора на ръководство и да се изберат организации, които досега не са 

били в ръководството, предлага за председател на ОС Велко Милоев, а за 

заместник-председател Стефан Манов. 

 

РОСЕН АНДОНОВ от името на Дончо Пачиков и свое име 

предложи Росица Матева за председател на ОС. 

 

ВЕЛКО МИЛОЕВ си направи отвод за поста на председател на 

ОС. 

Не бяха предложени други кандидатури за председател. 

 

Пристъпи се към гласуване на номинацията за поста 

Председател на ОС Росица Матева. 

При проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

„ЗА” Росица Матева – 9 гласа. 

„ПРОТИВ” – 0 гласа. 
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Росица Матева бе избрана за председател на ОС (за 1 година, от 

10.03.2021 до 09.03.2022). 

 

Избор на заместник-председатели на ОС 

РОСИЦА МАТЕВА предложи за заместник-председател на ОС 

Велко Милоев. 

 

ВЕЛКО МИЛОЕВ предложи за заместник-председател на ОС 

Румяна Дечева. 

 

СТЕФАН МАНОВ предложи за заместник-председател на ОС 

Надежда Гологанова. 

 

НАДЕЖДА ГОЛОГАНОВА си направи отвод за поста на 

заместник-председател на ОС. 

 

СТЕФАН МАНОВ се изказа, че по принцип винаги е бил за по-

кратки мандати на ръководството – по 6 месеца, а не 1 или 2 години и ако 

той бъде избран ще отстъпи от поста след 6 месеца. 

 

ВЕЛКО МИЛОЕВ изказа мнение, че е по-добре да бъдат избрани 

Румяна Дечева и Стефан Манов. 

 

НАДЕЖДА ГОЛОГАНОВА предложи, след заявеното желание от  

Стефан Манов да бъде заместник-председател 6 месеца, ако искат с Велко 

Милоев да си разделят едногодишния мандат – 6 месеца единият да е 

заместник председател и 6 месеца да е другият.  

 

Предложение: За заместник-председатели да бъдат избрани 

Румяна Дечева (за 1 година, от 10.03.2021 до 09.03.2022); Стефан Манов 

(за 6 месеца от 10.03.2021 до 09.09.2021) и Велко Милоев (за 6 месеца от 

10.09.2021 до 09.03.2021). 
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Гласуване: „ЗА”      9 гласа 

   „ПРОТИВ”      0 гласа 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”   0 гласа 

 

Точка 3. Разни. 

 

РОСИЦА МАТЕВА разказа за интервю, което е давала в 

предаването на Лили Маринкова и където й е поставен въпросът за 

използването на публичен административен ресурс (коли, самолети, 

оборудване) в предизборна кампания и дали ОС има/ще даде становище 

по този въпрос. Обяснила е, че ОС е съставен от неправителствени 

организации, които участват с наблюдатели на избори и дейността му е 

свързана с осигуряване на прозрачност, демократичност и честност на 

изборите.   

 

РОСИЦА МАТЕВА постави въпроса – когато сега се обновява 

страницата на ОС в ЦИК с новото ръководство – кой желае да му се 

допълнят имейл и/или телефон за контакт. Ще бъде поставен въпросът по 

имейл и на представителите на организациите, които отсъстват от 

днешното заседание. 

 

Обсъди се предложението на Тодор Гунчев заседанията на ОС 

отново да станат присъствени. Стигна се до мнение, че е добре поне 1 

заседание на месец да бъде присъствено, а останалите дистанционни, 

докато има извънредна епидемична обстановка. Ще бъде взето 

допълнително решение. 

  

Обсъди се какви действия да се предприемат във връзка с 

решението от предишно заседание да се изготви становище с 

предложения до ЦИК във връзка със здравния протокол за предстоящите 

избори.  



 11 

Предложение за решение: да се пише до ЦИК, че ОС има 

предложения във връзка със здравния протокол и може да ги изпрати до 

ЦИК или до работна група, която ще се занимава с изготвянето на 

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. 

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

10 мин. 

 

гр. София      

09.03.2021       

 

Протоколчик:   Председател на заседанието: 

 

 

 

/ Н. Гологанова /    / Р. Матева / 


