
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л

№ 58

На  18  април 2017 г. се проведе заседание на  Обществения 

съвет към ЦИК 

ПРИСЪСТВАХА: 

Дончо Пачиков – зам.-председател 

Българско  сдружение  за  честни  и  граждански  права  – 

Национална асоциация

Надежда Гологанова – зам.-председател 

Гражданска инициатива за свободни и демократични избори 

Таня Цанева – член на ЦИК

Стоил  Цицелков  –  Европейска  асоциация  за  защита  на 

човешките права в България 

Евелина Жотева – Сдружение „Памет“ 

Заседанието бе открито в 16.15 часа и председателствано от 

госпожа Надежда Гологанова   –зам.- председател на Обществения 

съвет към ЦИК.

                   *  *  *
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ПРЕДС. НАДЕЖДА ГОЛОГАНОВА: Откривам заседанието 

на Обществения съвет. 

Тъй  като  сме  в  намален  състав  повечето  въпроси  ще  ги 

оставим за следващия път, когато разчитаме да дойдат повече хора. 

Сега  трябва  да  разгледаме  заявлението,  което официално е 

дадено  от  Сдружение  ПАМЕТ,  които  искат  да  станат  членове  на 

Обществения съвет към ЦИК. 

Господин  Пачиков  на  миналото  заседание  го  представи  и 

тогава колегите го подкрепиха. Сега да го гласуваме официално. 

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Тези приложения, които са направени са 

взети  от  правилата  на  Обществения  съвет  за  приемане  на  нови 

членове.  Искат  ги  и  аз  съм  спазил  всяка  една  точка,  за  да  няма 

някакви  допълнителни  неудобства  или  въпроси.  Прочел  съм  го 

внимателно. 

ПРЕДС. НАДЕЖДА ГОЛОГАНОВА: Документите изглеждат 

наред. От ЦИК също ще ги погледнат. 

Имаме следния  казус.  Ние преди  три  седмици обсъждахме 

въпроса  за  това  Сдружение  „ПАМЕТ“.  Дончо  Пачиков  е  подал 

официално  предложение  за  присъединяване  на  Сдружение 

„ПАМЕТ“  като член на Обществения съвет към ЦИК. Приложени 

са и документи. 

Миналия път Тодор Гунчев заяви подкрепа за регистрация на 

Сдружение  „ПАМЕТ“.  И  сега  по  телефона  го  потвърди.  Румяна 

Дечева е писала по имеил. Стефан Манов е писал по имеил. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Подкрепяте  го.  Вземате  решението  така 

както е написано в правилата ви. Дали ще е за гласуване на нов член 

на Обществения съвет или друго, то няма значение. Начина ви на 

гласуване е един и същи. Затова по същия начин процедирате. Ако 

има против си записвате. Правите едно писмено предложение, ако 
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винаги е било така, до ЦИК. Ние го гласуваме и се включва и се 

публикува на сайта на Обществения съвет. 

ПРЕДС. НАДЕЖДА ГОЛОГАНОВА: 

Има заявление от д-р инж. Дончо Пачиков – председател на 

Сдружение „ПАМЕТ“, относно желание на Сдружение „Памет“ да 

се присъедини като член на Обществения съвет към ЦИК. 

Ще го прочета. 

Уважаема госпожо Председател, 

Сдружение  „ПАМЕТ“  желае  да  се  присъедини  към 

Обществения съвет към ЦИК. Прилагаме следните документи:

1. Решение  на  Плевенски  окръжен  съд от  29.11.2006  г. 

заверено „Вярно с оригинала“.

2. Удостоверение за актуално състояние от 06.03.2017 г. 

3. Удостоверение  005/14.03.2017  г.  от  Министерство  на 

правосъдието  за  вписване  на  Сдружение  „ПАМЕТ“  в  централния 

регистър на юридическите лица. 

4. Решение  №  4524-НС  от  16.03.2017  г.  относно 

регистрация  на  сдружение „ПАМЕТ“ за  участие  с  наблюдатели в 

изборите за народни представители на  26.03.2017 г. 

5. Решение  №  4531-НС  от  17.03.2017  г.  относно 

регистрация на Сдружение „ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 26.03.2017 г. 

6. Решение  №  4606-НС  от  23.03.2017  г.  относно 

регистрация на Сдружение „ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 26.03.2017 г. 

Моля  да  изготвите  съответното  предложение  към  ЦИК  на 

основание на Решение на ЦИК № 17, София, 26.03.2014, III, т. 9.  

Имате ли въпроси, възражения? Няма. 

Моля, който е съгласен да гласува. 
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Против? Няма. Въздържали се? Няма. 

Приема се. 

Има ли в точка разни някои неща, които искате да обсъдим? 

СТОИЛ ЦИЦЕЛКОВ: Препоръка към колегите да си напишат 

доклада. Да се постави някакъв краен срок.

ПРЕДС. НАДЕЖДА ГОЛОГАНОВА: Следващото заседание 

вторник  от  16.00  часа.  Дневният  ред  допълнително  ще  бъде 

изпратен,  тъй като Румяна Дечева  ще се върне и тя  ще си поеме 

функциите. 

Ще  изпратим  едно  писмо  по  имеил  до  всичките  ни 

организации да започнат да дават текстове за доклада, за да може да 

го направим. Един първоначален срок до следващия вторник. Всеки 

да напише по половин или по една страница по темата, която е поел. 

След  това  от  следващия  вторник  до  по  следващия  вторник   ще 

пишем вече общо по всички теми, кой каквото иска да дописва. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 16,25 м. )

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Надежда Гологанова

Стенограф: 

Силвия Михайлова


