
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 34

На 8 декември 2015 г. се проведе заседание на Обществения 

съвет  към Централната избирателна комисия  при следния 

Д н е в е н   р е д:

1. Приемане на нови членове в Обществения съвет. 

2. По-нататъшни действия на Обществения съвет. 

3. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: 

Румяна  Дечева  –  председател,  Европейско  общество  за 

защита на човешките права – България; 

Надежда  Гологанова  –  заместник-председател,  Гражданска 

инициатива за свободни и демократични избори; 

Дончо  Пачиков  –  заместник-председател,  Българско 

сдружение  за  честни  избори  и  граждански  права  –  Национална 

асоциация;   

Даниел  Стоянов  –  Асоциация  за  реинтеграция  на  осъдени 

лица (АРОЛ); 

Йорданка Бачева – Сдружение „Нова алтернатива“; 

Мая Габровска – Институт за социална интеграция; 



Таня  Цанева  –  представител  на  Централната  избирателна 

комисия. 

Заседанието  бе  открито  в  14,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Румяна Дечева  – председател на Обществения  съвет  към 

ЦИК.

* * *

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Обявявам  заседанието  за 

открито! 

След съвместните срещи с Централната избирателна комисия 

имахме един разговор с Надежда Гологанова и с Даниел Стоянов – 

има  ли  смисъл  да  продължим  да  се  срещаме  преди  Коледа  при 

положение, че на по-голямата част от отправените от нас запитвания 

и коментари нямаме отговор и не се задава някаква процедура в края 

на която бихме получили отговор. И единодушно решихме, че няма 

смисъл  да  се  събираме  докато  не  стане  ясно  каква  стъпка  ще 

предприеме ЦИК. 

Но съвсем своеволно еднолично реших да се срещнем още 

веднъж предвид участието на  няколко от нас в конференцията на 

Българската  асоциация  по  изборни  системи   (БАИС),  в  която  ще 

участваме  не  само  като  представители  на  собствените  си 

организации,  но  и  на  Обществения  съвет.  Все  пак  е  добре  какво 

искаме  да  предадем.  Ние  познаваме  организаторите  на 

конференцията.  Знаем в  каква  посока   са  техните  предложения и 

съответно  на  мен ми се струва много важно ние като Обществен 

съвет да имаме позиция – наша позиция, не по техните предложение, 

повечето от които не знаем за тази конференция, а по принцип какво 

предлагаме. 

Както  и  евентуално  да  изговорим  все  във  връзка   с  тези 

няколко предстоящи събития.  Следващото е  съвместната  вечеря с 

Централната  избирателна  комисия,   за  която  отново  сме  същите 

онези хора, които сме постоянно активни в тези заседания. 
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И струва ми се, че си заслужава да отделим още два часа от 

свободното си време, за да решим кои са онези няколко точки, които 

ще се опитваме, въпреки нежеланието, въпреки липсата на отговор 

от обратната страна, да авансираме по някакъв начин. И всъщност 

тези начини искам да дискутираме и общата позиция. 

Това беше основанието, след като се разбрахме, че няма да се 

срещаме до момента, до който Централната избирателна комисия не 

предложи поне по поставения въпрос за работа с недействителните 

бюлетини, това беше основанието ми да свикам днешното заседание. 

И директно към точките от дневния ред. Не знам имате ли 

предложения  за  допълнителни  точки  в  дневния  ред.  Всъщност 

втората точка има повече позиции – тя е развита. 

ДОНЧО  ПАЧИКОВ:  Ако  може  да  кажа  нещо.  Отдавна 

говорихме за това да се предвиди някаква малка част от бюджета на 

Централната  избирателна  комисия  за  ползване  от  Обществения 

съвет.  Опасявам  се,  че  сме  закъснели.  Говорехме  нещо още  през 

ноември,  но друго,  трето,  пето стана  и  май го  позабравихме.  Ще 

вземат да си приемат бюджета и пак ще  кажете: от догодина…

ЙОРДАНКА БАЧЕВА: Те го приеха вече. 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Приеха го. 

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Щом са го приели, ще го индуцираме. 

Какъв е проблемът. Финансовото министерство за какво работи? 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Техният бюджет не може да се 

промени, но има определени дейности, които са заложени в бюджета 

и в които ние можем по съгласие с ЦИК да поемем отговорности и 

съответно по някакъв начин дейността ни да бъде компенсирана. 

ДОНЧО ПАЧИКОВ:  Аз за  следващия път  ще изпратя,  тъй 

като  ние имаме готово предложение,  което  от  няколко години го 

правим.  Ще  го  изпратя  пак,  за  да  го  видим.  Сега  просто  не  се 

организирах. По точки е, по всичко. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Да,  добре,  добре.  С 

удоволствие,  ако  всички  сме  съгласни,  ще  го  включа   към 

информацията за днешната среща. Изпрати го на всички,  моля ти се, 
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и всички бързичко да си дадем предложенията и коментарите, за да 

можем да го включим. 

По точка първа от дневния ред: 

1. Приемане на нови членове в Обществения съвет. 

За новите членове от доста време Дончо Пачиков предлага да 

разгледаме кандидатурата на Стефан Манов от Франция. Едва днес, 

тъй като той едва днес ми изпрати молбата си, едва днес получихме 

неговата мотивация. Изпратена е до всички. За да не го отлагаме за 

следващо  заседание,  аз  моля  да  прочета,  ако  не  сте  имали 

възможност да прочетете молбата. 

ЙОРДАНКА  БАЧЕВА:  Аз  искам  само  да  попитам  дали 

нашите  правила  са  утвърдени  и  качени  ли  са  на  сайта  с  новите 

изменения или не? 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Не. 

ЙОРДАНКА  БАЧЕВА:  Ако  е  не,  няма  смисъл  това  да  се 

гласува. 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Това е много важно – какво правим с 

тези ужким обещани изменения? 

И в този ред на мисли аз искам да предложа там, където  сме 

сложили думата „наблюдатели“ да я заменим с „асоцииран член с 

право на съвещателен глас“, защото не искам да се борим с титаните 

на юридическата мисъл в ЦИК, които ама наблюдател, това било не 

знам си какво и т.н., да не коментирам. И затова предлагам там да 

заменим: вместо „наблюдател“ да стане „асоцииран член с право на 

съвещателен глас“. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: На нас ни беше предложено да 

бъде „наблюдател с право на съвещателен глас“ и аз по този начин 

редактирах и изпратих текста. 

ДАНИЕЛ  СТОЯНОВ:  То  там  вместо  „наблюдател“  – 

„„асоцииран член с право на съвещателен глас“.  Ако се съгласят да 

е  „наблюдател с право на съвещателен глас“ – ОК – нямам нищо 

против, но ако пак някой…
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ДОНЧО ПАЧИКОВ: Да не става излишен спор….

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Ако това е вкарано в обръщение, това 

означава, че наново ще трябва да правим …

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Това може да се смени винаги. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Мисля,  че  по-късно  днес  ще 

имам  отговор,  тъй  като  изпратих  още  веднъж  последния  текст. 

Забавянето е свързано с това, че както всички бяхме информирани, 

онова наше дълго писание, в което ставаше дума и…

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ:  Молбата ми е следната: като видиш 

какъв е отговорът и какво има, може и в устна форма да  се направи 

това искане „наблюдател“ да се замени  с „асоцииран член с право 

на съвещателен глас“. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: И аз съм си дала предложението 

след  днешната  среща  да  отида  и  каквото  трябва,  в  оперативен 

порядък, да се изработи, за да могат да бъдат утвърдени. 

Но на съвместната среща, която имахме с Томислав Дончев, 

която беше на 19 ноември 2015 г., Ивилина Алексиева  - това беше 

малко  преди  Даниел  Стоянов  да  дойде  –  изрично  каза,  че  в 

Централната избирателна комисия са приели и нямат оспорване на 

волята  на  Обществения  съвет  да  има   активни  членове  и 

наблюдатели. Така че това беше изговорено в прав текст в началото 

на срещата. 

Но  проблемът  при  нас  стои  в  това,  че  ние  очакваме  едно 

мотивирано  становище  от  Централната  избирателна  комисия  в 

писмен  вид,  с  което  да  бъдем  информирани  затова  кои  аспекти 

приемат.  Но това  специално за  наблюдателя  е  измежду приетите. 

Единствено предложиха да има „с право на съвещателен глас“, за да 

става ясно, че те не са наблюдатели, които имат право да слушат, а 

имат и права, въпреки че това се подразбира от следващите  точки в 

превилата,  където  става  ясно,  че  всяко  едно  лице  би  могло  да 

изпрати   до  Обществения  съвет  становище,  което  да  бъде 

разгледано. 
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Но това си го записах и ако това е проблемът и ако всички 

сме единодушни, просто ще предложим най-благоприятния изказ, за 

да може правилата ни най-после да се качат на сайта. 

Но предлагам да разгледаме все пак кандидатурата на Стефан 

Манов,  тъй  като  те  са  много  активни.  Ние  имаме  наши 

представители във Франция в три града, а те са изключително силни 

във всички френски градове. Това е форма на Френско-българския 

форум. Те участват не само в организацията на българските избори, 

а  работят  и с  европейските избори и са  активни и там с техните 

избори. Самият Стефан Манов има публикации, има други прояви. 

Той е канен за участие с представяне в предишната конференция на 

Българската асоциация по изборни системи (БАИС), за да представи 

предложения  за  промени  в  изборното  законодателство  преди 

местните избори  към онова време – миналата година. 

За който не е могъл да го прочете, това е  изпратено днес до 

мен,  но  е  на  вниманието  на  Обществения  съвет.  Пише,  че  се 

информира за дейността на Обществения съвет, естествено от ЦИК, 

от  сайта,  от  който  за  съжаление  все  още  нямаме  актуална 

информация. 

Предлага  кандидатурата  си  за  член-наблюдател  на 

Обществения  съвет.  Аз  бих  предложила  да  бъдат  член.  Той  е  в 

България  на  всеки  4-5  месеца  и  би  могъл  при  хипотезата  за 

отсъствие 6 месеца, да се включи активно в работата, когато идва в 

страната. 

През  последните  години  Стефан  Манов  активно  следи 

процесите,  свързани с  промените  на  изборното  законодателство  в 

България, както и практическото му прилагане. Автор е на статии и 

публикации,  експертни  доклади,  становища  в  областта  на 

избирателните  системи,  политическото  и  институционалното 

представителство  на  живеещите  извън  страната;  организацията  и 

провеждането  на  избори  зад  граница  и  в  страната.  Активно  е 

участвал в работата на комисията на Народното събрание. Той беше 

в Гражданския борд…
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ДАНИЕЛ СТОЯНОВ:  Може ли да  те  прекъсна?  –  Стига  с 

това представяне. 

Първо, някой има ли против? 

ПРЕДС.  РУМЯНА ДЕЧЕВА:  Аз  искам да  го  представя  по 

достойнство.  Така  ми  се  струва.  Затова  аз  попитах  дали  сте 

запознати с кандидатурата? 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Само една реплика имам. Ние него не 

можем  да  го  приемем  като  член  съобразно  Правилата  на 

Обществения съвет. Това исках да ти кажа. 

ЙОРДАНКА БАЧЕВА: Това противоречи на Правилата. 

ДАНИЕЛ  СТОЯНОВ:  Защото  колкото  и  да  е,  ние  тук 

приемаме  за  членове  организации,  които   са  регистрирани  като 

наблюдатели. Това е. Физически лица като наблюдатели не можем 

да приемем. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Френско-българският форум е 

наблюдател. 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Да, те са Френско-български форум, но 

този форум не е регистриран като наблюдател в нито един избор. 

Няма  регистрирана  организация  Френско-български  форум  или 

каквато  и  да  е  в  нито  един  избор  тук.  Лицето  Стефан  Манов  е 

регистрирано в лично качество като наблюдател. Така че това, което 

можем да направим, е него самия да приемем за асоцииран член и да 

вземем  решение  да  го  включим  в  имейл  листата  си,  за  да  си 

обменяме информация. Това е достатъчно. Няма смисъл сега тука да 

си губим времето – давай по същество неговата кандидатура. Аз съм 

говорил лично с този човек. Исках да си подаде, имаше договорки 

евентуално  да  бъде  представител  на  някоя  от  организациите,  но 

нещо не се разбраха. 

Експертизата  на  Манов  е  достатъчно  висока.  Ние  сме 

разглеждали негови становища, подкрепяли сме ги и сме ги внасяли 

в  Централната избирателна комисия, така че предлагам направо да 

минаваме да гласуване. 
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ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Има  ли  други  мнения  или 

коментари? 

ЙОРДАНКА  БАЧЕВА:  Аз  подкрепям  Даниел,  защото 

Общественият съвет е създаден със закон, т.е.  с Изборния кодекс. 

Правилата  са  част  от  този  Изборен  кодекс,  така  че  можем  да 

използваме  експертизата  на  господин  Манов  във  всичките  му 

качества  и  компетентности,  като  бъде  наблюдател  или  асоцииран 

член – каквато формулировка се приеме от Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Да. Предлагам да гласуваме. 

Който  е  съгласен  да  приемем  господин  Стефан  Манов  за 

асоцииран член на Обществения съвет, моля да гласува. 

Гласували 6 членове на Обществения съвет: за – 6, против – 

няма. 

Приема се. 

Продължаваме с точка втора от дневния ред: 

2. По-нататъшни действия на Обществения съвет. 

Следва информация за участие в конференцията. Подадени са 

три имена: Даниел Стоянов, Дончо Пачиков и Румяна Дечева, като 

при тяхно желание, тъй като бяха казали 1-2 членове, моето желание 

е да бъде спазен този ред. И ако има финансиране за един човек – 

това  ще  бъде  Даниел  Стоянов,   ако  финансирането  е  за  двама  – 

Даниел Стоянов и Дончо Пачиков. Ако финансират и тримата – ще 

бъда и аз. 

Имахме  заявка  също  така  от  Института  за  социална 

интеграция, която впоследствие беше оттеглена. (Реплики.)

ЙОРДАНКА БАЧЕВА: Да,  защото в съобщението пишеше, 

че ще има финансиране за 1-2 представители на Обществения съвет . 

Аз  даже  бях  отговорила  да  отидат  Румяна  и  Даниел  като 

председатели  на  Обществения  съвет  и  запознати  абсолютно  с 

всичко. Защото според мен там трябва да присъстват хора, които по-

дълго са работили в Обществения съвет – най-вече Даниел Стоянов, 
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и са запознати с проблемите, които ние искаме да бъдат въведени 

като промяна в изборното законодателство. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Имайки  абсолютно  същите 

съображения,  по  тази  причина  аз  затова  слагам  на  първо  място 

Даниел Стоянов. 

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Кой организира това нещо? 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Това е годишна конференция  на една 

организация:  Българска  асоциация  по  изборни  системи.  Това  е 

четвъртата по ред конференция. Тя е в продължение на два дена, с 

четири панела общо и е тип семинар. Там няма да има  официални 

изказвания  или  позиции  на  организации.  Просто  в  някои  от  тези 

панели участваш или като слушател, или евентуално се изказваш. 

Целта на това занятие  според мене  е  да се съберат умни глави и да 

говорят по определени теми. 

ДОНЧО  ПАЧИКОВ:  Няма  ли  да  е  концентрирано  на 

електронното гласуване? 

ДАНИЕЛ  СТОЯНОВ:  Няма  да  е  концентрирано  към 

електронното, а изобщо. Има един панел, в който ако иска някой, ще 

ходи да говори за технологии, свързани с изборите. 

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Освен това са въвели и такса за участие, 

което звучи много мрачно. 

ДАНИЕЛ  СТОЯНОВ:  Тази  такса  им  е  начин  за  да  се 

издържат. 

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Ако са решили да правят бизнес от това, 

то просто няма смисъл. 

ДАНИЕЛ  СТОЯНОВ:  Така  го  правят.  Доколкото  знам, 

Михаил Константинов е в Управителния съвет, Емилия Друмева е 

изнасяла част от презентациите. Но честно да си кажа, не съм видял 

кои са им членовете на Управителния съвет. Между другото няма и 

информация  на  интернет  страницата  им  до  момента  кои  ще  са 

евентуално участниците и какво ще представят. Това е в четвъртък и 

петък – на 10 и 11 декември 2015 г. 
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ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Аз  имам  тук  по-подробна 

информация – това, което получих от ЦИК. 

ЙОРДАНКА БАЧЕВА: Събитието е на 10 и 11 декември. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  По-подробна  от  тази 

информация нямам. 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Има в интернет. Аз лично бих желал да 

отида  и  то  е,  за  да  участвам  в  този  панел,  който  е  посветен  на 

проблеми  на  изборното  законодателство  и  предложения  за 

изменение.  От  гледна  точка  на  това,  че  каквото  и  да  кажат  и  да 

споделят, и да кажат малко или много, може би някой евентуално 

може  и  да  чуе,  така  че  ще  е  хубаво  ние  да  имаме  някаква 

информация затова какви са тенденциите  в научните среди. Затова 

ще участвам. Казвам защо бих отишъл да участвам. 

И отделно, има някакви материали, които ще дават за третата 

и  четвъртата  конференция  и  аз  ще  ги  донеса.  Те  ще  бъдат  на 

разположение  на  всички,  но  честно  казано,  нямам  повече 

информация. Но не е лошо един наистина да отиде и да знаем. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Модул 1 – Изборни системи с 

Изборен  кодекс,  необходими  промени,  както  и  социологически 

проучвания и изборна тематика. 

Модул  2  –  Изборни  резултати.  Тук  ще  ес  коментират 

резултатите от парламентарните и местните избори, от референдуми 

и избори за президент и вицепрезидент. 

Модул  3  –  Изборни  технологии  –  машинно  гласуване, 

гласуване по интернет, гласуване по пощата. 

И модул 4 – Изборни проблеми в България – конституционни 

проблеми, обжалване на решения и резултати, гласуване в чужбина. 

За  мен  са  интересни  всичките  модули  без  изборните 

резултати.  Имайки  предвид,  че  те  ще  се  провеждат  два  по  два 

модула едновременно, трудно ще ми бъде да реша между модул 3 и 

модул 4. 

ДАНИЕЛ  СТОЯНОВ:  Няма  програма  по  часове  –  има 

модули. 
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ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Опитах се да схвана логиката – 

те  са  четири  модула  и  шест  панела.  За  мен  логичното  беше  да 

помисля:  или има два модула,  за  които ние все  още не знаем,  за 

които ще бъде направена презентация или някои, които ще оформят 

панели; или нещо… Но това е което знаем, така че при възможност - 

ще видим какъв ще бъде отговорът – той вече трябва да е взет на 

заседанието  на  Централната  избирателна  комисия,  което  сега 

приключва.  Тогава  ще  знаем  те  колко  човека  евентуално  биха 

подкрепили, т.е. платили таксата. И тогава  аз съм убедена, че в края 

на нашата среща ще бъдем информирани. 

ЙОРДАНКА БАЧЕВА: Ако модулите се дублират и отиват 

двама човека,  единият ще отиде на единия модул, а другият – на 

другия. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: При двама човека това наистина 

може да стане. 

ЙОРДАНКА  БАЧЕВА:  Ако  пък  е  само  един,  каквото 

предпочете. Не може да се клонира на две места един човек. 

ПРЕДС.  РУМЯНА ДЕЧЕВА:  Това е  основната  тема,  която 

искаме  да  обсъждаме.  Искам  само  да  спомена  другите  две 

информации преди това.  Едната  е  за  участие в работната  група с 

Централната  избирателна  комисия  по  работата  със  съдебните 

решения. Изпратих ви списъка и искам само да потвърдим, че това 

сме  хората:  Даниел  Стоянов,  Дончо  Пачиков,  Йорданка  Бачева, 

Надежда  Гологанова,  Румяна  Дечева,  Стоянка  Балова  (по азбучен 

ред са). 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Това са всички. 

ЙОРДАНКА БАЧЕВА: Всички сме, но тук мисля,  че става 

въпрос и за другата работна група, ако гласуват. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Да,  за  работната  група  по 

невалидните гласове. 

Доколкото  разбрах  от  съвместното  заседание,  което 

проведохме съвместно с Централната избирателна комисия, тяхното 

предложение  е,  че  това  категорично  ще  се  прави.  Затова  ние 

11



кандидатстваме и  те са отворени. Колкото имена подадем, толкова 

те ще приемат. 

При  евентуално  положително  решение  на  питането  ни  да 

отворим онези чували и  да проверим невалидните бюлетини, тази 

същата работна група дали ще продължи по тази тема? Но засега 

това,  за  което  кандидатстваме,  то  съществува  и  в  него  ние  при 

подаден от тях сигнал ще се включим. 

И последният списък, който абсолютно съвпада с предишния, 

е за вечерята на 15 декември 2015 г. Аз не съм се чувала с Антоанета 

Цонева. Някой от вас чувал ли се е с нея? Да знаете нещо?  

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Аз имам контакт с нея във фейсбук. Тя 

сигурно е заета с нещо друго, но мисля, че  няма да има никакъв 

проблем, ако реши. Сигурен съм, че тя ще участва в тези работни 

групи.  Всички  членове  на  Обществения  съвет  имат  желание  да 

продължат  натиска  за  работната  група  за  недействителните 

бюлетини под каквато и да е форма. (Реплики.)

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: При това положение аз поемам 

това  като  мой  ангажимент.  Няма  да  предам  списъка  преди  да 

разговарям с Антоанета Цонева и да я попитам. Много разчитах на 

това, че тя ще дойде днес. 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Доста заета обществена личност е, така 

че не можем да й се сърдим. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: В никакъв случай. 

Изпратих по списъка на членовете справката от Централната 

избирателна  комисия  –  от  госпожа  Росица  Матева,  за 

информационната кампания, която бяхме изискали. Удовлетворени 

ли сме от тази справка? Аз лично я изчетох. 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Аз лично не съм удовлетворен, защото 

там  липсваше  информацията  за  излъчванията  по  часови  пояси,  а 

беше дадена като общо излъчване. 

ПРЕДС.  РУМЯНА ДЕЧЕВА:  Оказа  се,  че  така  е  направен 

договорът. 
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ДАНИЕЛ СТОЯНОВ:  Така  е  направен  договорът?   Аз  ще 

сключа договор за разпространение на реклама или информационно 

съобщение и в този договор няма да посочи часовите пояси?! 

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Това е абсурдно. 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ:  Извинявайте! Искам това да влезе в 

протокола – това, което каза Дончо преди малко. Това е абсурдно да 

няма  такава  информация.  Можеш  ли  да  сключиш  договор  за 

разпространение на нещо на ангро? Аз съм изумен. Мисля, че ние 

сме все пак хора възрастни. Каквато и фирма да си, каквото и да 

направиш,  не  можеш  да  сключиш  договор  без  да  посочиш: 

излъчвания, брой излъчвания в тоя часови пояс…

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Да те допълня. Най-малкото медията ще 

ти предложи часовите пояси, защото те са на различни цени. Нали 

така?  В офертата пише часовите пояси. 

Второто,  на  по-предното  заседание,  когато  присъстваше 

госпожа Таня Цанева, само аз ли бях или няколко човека поискахме 

оригиналите на договорите. Отговорът беше неясен в смисъл: да-не, 

не-да…

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Каза, че не може да ги даде. 

ДОНЧО  ПАЧИКОВ:  Впоследствие,  когато  бяхме  на 

следващото събиране заедно с председателката, тя заяви в залата – и 

това го има в протокола, че във всички случаи ще ни предостави 

договорите. 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Да не бъркаме нещата.   Да не стане 

нещо ние да бъркаме, защото аз мисля,  че  Таня Цанева остана с 

впечатлението, че ние ще искаме договорите за медийните пакети. 

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Всичко – нали така беше? 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Да. Те са съвсем различни неща. 

ДАНИЕЛ  СТОЯНОВ:  Аз  сега  говоря  за  договора,  който 

Централната  избирателна  комисия  примерно  е  сключила  по  тази 

информационна  кампания  с  телевизиите  –  БНТ,  Нова  телевизия, 

БТВ… 
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ДОНЧО ПАЧИКОВ:  Е,  добре.  Те  са  пак  договори –  не  са 

някакви други. Не са за хартия, не са за вода…

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Различни  са.  Също  с  БНР, 

Дарик радио… Различни са. 

Точно в момента споменаваме ЦИК. 

(В залата влезе госпожа Таня Цанева.)

ДАНИЕЛ  СТОЯНОВ:  Примерно,  отчет  за  излъчване  на 

клипове  –  30  секунди,  период  1  –  24  октомври  2015  г.,  и  брой 

излъчени клипове – еди-колко си…. Общо. 

Тоест, мисълта ми е следната: по същия начин има отчет за 

излъчване на радио клипове. И мисълта ми е следната, че след като 

нямам  часовия  диапазон  на  излъчване,  това  за  мене  е  една 

количествена информация, която нищо не ми говори. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  За  Таня  Цанева  само  да 

споменем за какво говорим. 

След  съвместното  заседание  миналата  седмица  получихме 

справка  относно  разяснителната  кампания  на  Централната 

избирателна  комисия,   в  която  има  подробно  разказано  как  е 

проведена,  какво  е  отпечатано  и  колко  излъчвания  имат 

изработените  клипове  по  радиото  и  телевизията.  И  в  момента 

коментираме дали тази справка удовлетворява. 

И точно преди да се отвори вратата, беше изказано мнението, 

че е абсурдно да няма справка по часови пояси за излъчванията. 

И  следващото,  което  се  обсъждаше,  е  дали  е  имало 

ангажимент от ЦИК да се предоставят тези договори, защото моето 

и на Даниел Стоянов разбирането е, че това са фирмени договори и 

част от информацията не може да бъде предоставена. Докато Дончо 

Пачиков е останал с впечатление, че председателката е обещала да 

се предоставят тези договори. И точно изяснявахме, че става дума за 

два  различни  типа  договори:  единият  е  за  медийните  пакети,  а 

другият е за информационната кампания. 
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Моето  лично  мнение  по  тази  справка  е,  че  този  начин  на 

информация,  колкото и  да  получаваме  информация от  ЦИК,  това 

никога  няма  да  бъде  достатъчно  за  избирателите  да  бъдат 

информирани.  Изборите  се  провеждат  от  политически  партии,  от 

кандидати, от инициативни комитети, които ако нямат програми, с 

които  да  информират  избирателите  и  ако  не  могат  да  стигнат  до 

избирателите,  по-голяма част  от нещата за  изборите избирателите 

така и никога няма да научат. Те най-много да научат какъв вид цвят 

химикал може да се полага някъде... 

За  мен  не  само  в  България,  но  винаги  информационната 

кампания  на  избирателните  комисии  винаги  върви  заедно  с 

ангажимента на кандидатите и политическите сили да информират 

избирателите си. И имайки предвид, че това е само едната страна, 

която е технически аспект затова на коя дата е, какви избори ще се 

проведат  и  как  да  се  гласува,  аз  към  този  документ  претенции 

нямам.  Въпреки  че  наистина,  ако знаем какъв  е  часовият  пояс,  в 

който са  излъчвани, е по-добре. 

Но си  представям през цялото време онези избиратели, които 

излизаха и ме питаха след изборите:  „Абе защо ми дадоха четири 

бюлетини!  Аз  за  какво  гласувах?“  –  колега  от  университета, 

преподавател в университета политически науки… И не подозирам, 

че не е информиран. Че проблемът му е в това, че не знае на колко 

листчета трябва да сложи отметка. 

Просто  отсъстващата  в  България  кампания  по  политиките 

според  мен  увисва  някак-си  като  очакване  на  Централната 

избирателна комисия. И не го казвам, за да защитя ЦИК или Таня 

Цанева  като  представител.  А  това  е  професионалното  ми  лично 

мнение, въпреки че  съм напълно съгласна,  че тук информация по 

часовите пояси би дала една ориентация затова какво са направили 

от ЦИК. Но и в най-гледаното време и три пъти повече да се подава 

тази информация, ако хората не са заинтересувани от новата визия за 

развитие на страната ни, това малко би допринесло. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА:  Ако ми разрешите, да взема отношение не 

по това дали е била добра кампанията или не, а по повод на това 

относно  вашата  информираност.  Тези  отчети,  които  даваме  или 

справки, те са сумарно. Там не може да се дадат сертификатите, с 

които ни удостоверяват излъчванията.  Знаете колко са – те са много 

голям обем. Затова аз мисля, че ако вие искате по-дълбоко да влезете 

в това, никакъв проблем не е  дали в цял състав или определени от 

вас  колеги  просто  да  се  запознаят.   Относно  информационната 

кампания  на  Централната  избирателна  комисия  са  при  госпожа 

Росица  Матева,  а  по  отношение  на  медийните  пакети  всички 

материали и съответните сертификати – колко минути, в кой часови 

пояс, на коя дата и т.н. какво е било излъчвано, са при мен. Поне при 

мен са няколко папки и е много обемист материалът. Абсурдно е да 

се копира, няма и смисъл. 

А със самите договори не е проблем да се запознаете, но не 

мисля, че е редно да ги принтираме и да ви ги раздаваме. Също е 

невъзможно. Ние имаме точно 98 договора по медийните пакети. И 

това е със съпътстващ материал, доказателства, с флашки, със СД-та 

и  т.н.  Така  че  никакъв проблем било който пожелае по различно 

време, когато има време, или пък някаква група, ако си сформирате, 

да дойдете при мен, в моята стая и при госпожа Матева,  за да се 

запознаете.  За да придобиете наистина поглед върху това.  Защото 

отчетът  няма  да  ви  даде  тази  картина.  Това  е  по  разяснителната 

кампания. 

Аз  се  извинявам,  тъй  като  няма  да  бъда  при  вас,  ако  е 

възможно за три минути да ми дадете думата по друга тема.

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Да,  но  само  ако  може  преди 

това да използвам подадената ръка и да поканя за заявки примерно 

до  утре  тези,   които  биха  желали  да  формираме  наистина  една 

работна група, която да…

ЙОРДАНКА  БАЧЕВА:  Нека  господин  Пачиков  да  отиде, 

защото той се интересуваше най-много. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: По всяко време, когато пожелаете и който 

пожелае. Само да ми се обади предварително. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Аз исках само да поканя,  ако 

някой друг има желание. (Реплики.)

 Значи господин Пачиков ще поеме ангажимента да се свърже 

с  госпожа  Цанева.  А  ако  някой  друг  има  желание,  моля  ви  да 

координирате,  за  да  се  губим  времето  и   на  ЦИК  –  да  се 

координираме с Дончо Пачиков и съвместно с него да се извърши 

тази дейност. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Когато пожелаете. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Благодаря ви. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  По  отношение  на  конференцията  на 

Българската  асоциация  по  изборни  системи  вие  имате  ли 

програмата? 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Да, имаме я. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Затова става дума, няма да ви го принтирам. 

Конференцията е в Парк-хотел „Москва“. 

Вие  сте  заявили  трима  души  за  участие:  Даниел  Стоянов, 

Дончо Пачиков и Румяна Дечева. Ще бъдат направени съответните 

действия, т.е. направена заявка и платена таксата и за тримата. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Браво, благодаря ви. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Аз  затова  бързам  –  за  да  го  дам  в 

счетоводството и да може да се направи плащането, тъй като утре е 

9-ти и няма време. 

Второто, което искам да кажа: знаете за нашата покана за 15-

ти декември. Часа не сме определили – може и вие да дадете идея 

дали  да  е  18,00  –  18,30  или  19,00  ч.  Ще  бъде  в  ресторанта  в 

Министерството на транспорта „При орлите“.  Тук в центъра е,  на 

последния етаж. 

Аз  имам  едно  потвърждение  от  Даниел  Стоянов,  Надежда 

Гологанова,  Дончо  Пачиков,  Йорданка  Бачева,  Стоянка  Балова  и 
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Румяна Дечева.  Има ли и други, защото и там утре ще трябва да 

дадем бройката? 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Още Антоанета Цонева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Ще я впиша, а ако има и други желаещи. 

Помислите и утре можете да ми се обадите. 

ЙОРДАНКА БАЧЕВА: А проф. Друмева? 

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Тя  отговаря  на  имейлите  с 

извинение, че не може да присъства. 

ЙОРДАНКА БАЧЕВА: Аз поемам ангажимента да й се обадя 

по телефона. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Стават 6 + 2. 

Искам да попитам и още нещо, използвайки възможността да 

се  срещнем  с  вас,  госпожо  Цанева.  Имали  ли  сте  на  някое  от 

заседанията  нещо във връзка  с  въпроса за  невалидните гласове,  с 

допълнителни решения във връзка със съдилищата по онази голяма 

теми, която започнахме? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Нямаме конкретно. Това е, което беше. Сега 

няма  да  бъда  много  точна.  Мисля,  че  сега  трябва  да  се  създаде 

работна  група.  Вече  има  определени  хора  от  Централната 

избирателна комисия, които ще бъдат. Тази група трябва да излезе с 

някакъв  тип  методика,  което  трябва  много  скоро  да  се  случи, 

съвместно  и  с  Обществения  съвет  и  вашите  хора,  които  вие  сте 

определили за тази група, по принцип има  стъпки, но аз не съм в 

тази група и затова не знам подробности. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Ние тук сме групата. Само от 

Института за социална интеграция има друг човек. Да,  подали сме 

шест имена. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Да,  това  което  е  потвърдено  и  за  трите 

неща. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Да. Те са разбити – някъде има 

различни имена. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колегата Румен Цачев е  ръководител на 

тази временна работна група, така че контактувайте с него. Той ще 

ви даде най-точната информация. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Много  благодаря.  Ще  се 

свържем с него. 

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Ние току-що приключихме заседанието на 

Централната избирателна комисия и аз затова побързах да дойда тук 

да ви информирам.

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: И още една последна точка. 

Ние имаме проблем с това, че ги няма новите ни Правила на 

сайта.  Изпратих последното,  за  което бяхме разговаряли  и с  това 

започва всяка една среща тук. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: И правилно. Аз докладвах това току-що на 

заседание – че имахме ангажимент да отговорим писмено, но не го 

направихме.  Госпожа  председателката  изрично  помоли  отговора, 

който трябваше да ви дадем може би преди 20 дена, да бъде даден, 

но аз тогава ви докладвах. Така че моят съвет е: Давайте както вие 

си прецените Правилата. Няма за кога да се  бавят нещата. 

Понякога може би не трябва да се формализираме толкова, за 

да  върви  работата.  Това  е  моето  предложение,  а  вие  както 

прецените. 

Ако имате нужда от мен – на линия съм. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Благодарности и хубав ден! 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Конференцията на Българската 

асоциация по изборни системи  е в Парк-хотел „Москва“. Не можем 

да  приключим  преди  да  решим  какво  ни  е  становището  и  какво 

искаме да постигнем. При положение, че вече знаем, че сме трима 

човека,  които  ще  отидем  на  тази  конференция  на  Българската 

асоциация по изборни системи. Какво иска Общественият съвет? 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ:  Госпожо  председател,  прекъсвам  ви. 

Както  казах,  няма защо да  имаме  официални позиции.  Това не  е 
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семинар на еди-какво си, за да излизаш там и да казваш: официално 

ние сме за  еди-какво си.  

Ние  си  имаме  едно  изготвено  становище  по  тези  избори. 

Мисля, че всички го четохме и сме съгласни с него – какво трябва да 

се промени и т.н. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Това  е  предложението,  което 

изпратихме. 

ДАНИЕЛ  СТОЯНОВ:  Ние  няма  да  ходим  и  да  казваме: 

Извинявайте  много,  ама  вие  нищо  не  разбирате.  Ние  сме  най-

великите, защото наблюдаваме изборите и имаме пряк допир, а не 

като вас, само на теория… (Смее се.)

Мисълта ми е и аз предлагам,  понеже ще бъдем в отделни 

панели и всички са съгласни, това на което ние трябва да държим, е 

да лансираме нашата идея за анализ на недействителните бюлетини. 

И толкова. За да може там да го артикулираме и ако има някой друг, 

да го чуе. 

ЙОРДАНКА  БАЧЕВА:  И  в  някой  от  панелите  имаме 

коментар за обучението на  секционните избирателни комисии. 

ДАНИЕЛ  СТОЯНОВ:  То  не  е  само  за  обучението  на 

секционните  избирателни  комисии.  То  е  за  създаване  на 

професионална изборна администрация.  То е за постоянно обучение 

и  въвеждане  на  регистър  на   обучени  членове,  които  да  бъдат 

избирани…  Изписали  сме  девет  страници.  Доста  добър  материал 

беше. Всичко това, което е. 

ЙОРДАНКА БАЧЕВА: Това е,  което дадохме на Томислав 

Дончев. Там е по точки. 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Да. Там е по точки. 

Сега примерно Дончо ще ходи за електронното гласуване – 

да си говори каквото иска. Или да слуша каквото иска. Аз не съм 

специалист, няма да се обаждам. Обаче после той ще ни каже какво 

е станало, какво са говорили  и така. 

НАДЕЖДА  ГОЛОГАНОВА:  И   за  невалидните  бюлетини 

може ли да използваме старото?
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ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Не. Това е тип обучителен семинар и 

не излиза някой да говори от името на организации, да настоява, да 

тропа и да прави манифести.  

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Това нещо се случва в една зала 

горе-долу  като  тази,  някои  от  тях  са  даже  по-малки,  където  се 

събират хора и…

ЙОРДАНКА  БАЧЕВА:  Вие  и  тримата  сте  достатъчно 

компетентни, знаете. Ние тук сме го коментирали и няма смисъл да 

го повтаряме. Прочитате си становището на  Обществения съвет до 

ЦИК  –  първото  предложение;  второто  –  до  Томислав  Дончев  от 

конференцията  на  последната  работна  група  за  невалидните 

бюлетини и въпросът е решен. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Ето това е нещото, което исках 

да изговорим, за да бъде ясно, че това, което вече сме внесли като 

предложение, ако има допълнителна информация, в подкрепа…

ЙОРДАНКА БАЧЕВА: Ние вярваме във вас като достойни 

представители на Обществения съвет и след това ще ни запознаете. 

Може би да определим и дата за следващото заседание,  което ще 

бъде след Нова година. 

ПРЕДС. РУМЯНА ДЕЧЕВА: Единствено предлагам преди да 

отложим следващата среща за след Нова година,  аз да се свържа с 

господин  Румен  Цачев,  за  да  видя  неговите  намерения  и  да 

информирам целия  Обществен съвет и да видим кога ще е първата 

среща  на  въпросната  работна  група.  Всъщност  предлагам 

следващото ни заседание да бъде онази среща на работната група, 

така както бъде планирана и организирана. 

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ: Може би от логистична гледна точка 

наистина това,  което каза,  е много важно. Наистина, поддържайте 

тази  връзка  с  Румен  Цачев  и  ние  сме  готови.  Но  нека  един  да 

осъществява контактите и ти ще пускаш информация през пощата. 

Аз съм винаги готов и ще си правя програмата, така че да участвам в 

работата на тази работна група. 
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ЙОРДАНКА БАЧЕВА: Няма всичките шест човека да бъдем 

на всяко заседание, така че… 

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  На  мен  ми  се  струва,  че  на 

първата  среща  ще  бъде  добре  да  бъдем  всички  –  когато  се 

конституира  и  е  първото  заседание  на  работната  група,  а  оттам 

нататък вече съм убедена, че работата ще бъде в малки групи. 

ДАНИЕЛ  СТОЯНОВ:  Това  е  много  тежка  работа,  защото 

някой  трябва  да  изчете  тия  съдебни  решения  и  експертизите  на 

вещите  лица  и  да  обобщи  тази  информация  по  отделни  графи. 

Наистина трябва една методика да се изработи, защото един чете по 

един начин, друг чете по друг начин. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  ДЕЧЕВА:  Следващото  ни  заседание  е 

когато  ни  поканят  от  Централната  избирателна  комисия  за 

учредяване на работната група. 

Продължаваме без протокол. 

(Закрито в 15,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Дечева

Стенограф:
Цвета Минева
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