
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л
№ 72

На  20.02.2018  г.  се  проведе  заседание  на  Обществения 
съвет към ЦИК. 

ПРИСЪСТВАХА: Тодор Гунчев  – председател 
Федерация на независимите студентски дружества 
Стоил Цицелков – зам.-председател 
Европейска  асоциация  за  защита  на  човешките  права  в 

България
Велко Милоев –  Българско сдружение за честни избори и 

граждански права  – Плевен 
Дончо Пачиков –  Българско сдружение за честни избори и 

граждански права – Национална асоциация
Стефан Манов –  Българско сдружение за честни избори и 

граждански права – Пловдив 

Заседанието  бе  открито  в  16  часа  и  25  минути  и 
председателствано  от  господин  Тодор  Гунчев  –  председател  на 
Обществения съвет към ЦИК.

* * *

ПРЕДС.  ТОДОР ГУНЧЕВ:   Колеги,  откривам  заседанието. 
Има кворум. Михаела Доцова ще закъснее. Румяна Дечева и Стоил 
Стоилов са в Африка. Стефан Марков има здравословен проблем. 
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Какво сме свършили до момента.  Становището на Дома на 
Европа сме коментирали. Там ще има мултимедия с три микрофона. 
Ако искаме нещо по-специално трябва да отидем там. От 9.00 часа 
сутринта може да влезем в Дома на Европа. Ако ползваме кетъринг 
извън фирмите трябва да дадем списък заедно с номера на колата и 
евентуално хората, които ще влизат в Дома на Европа. 

Като  организация  аз  мисля  да  съм  там  към  10  часа. 
Организационно всички, които ще дойдат там и ще изнасят нещо ще 
помоля да ми изпратят презентацията малко по-рано, примерно утре 
до края на деня, за да може да ги сложим в лаптоп и сутринта като 
си отиде да се проиграе.  Всички които имат презентации и които 
искат да ги направят или те да си ги носят на флашки или да ги 
изпратят. 

Искам да ви дам цялата информация, която има, за да я знаете 
и  вие.  И  да  започнем  едно  по  едно  за  хората,  които  ще  бъдат 
планелисти да ги уточним и евентуално тези, които ще участват като 
участници. Така че за Дома за Европа това приключвам. 

Двете им условия са, ако искаме нещо допълнително трябва 
ние да си го подсигурим като техника. Второ, залата трябва да се 
върне в същия вид след като приключим. 

В тази връзка  са  направени няколко варианта  за  програма. 
Последният ще го изпратя по медиите. Последно го разделихме и да 
започва  обсъждането  затова  кой  е  потвърдил.  Разделил  съм  ги 
условно на три панела с по трите теми, които сме ги направили като 
акценти. 

Първоначалната идея,  която беше за два панела да започне 
откриването на конференцията 11.00 до 11.30 ч. Първи панел - 11.30 
– 12.30 ч. 

СТЕФАН МАНОВ: Откриването да бъде по-кратко. Половин 
час е много време. 

ПРЕДС.  ТОДОР  ГУНЧЕВ:  Това  е  последния  вариант  на 
програмата. Разделил съм нещата на три панела. 
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Първият  панел  е:  Надеждни,  достъпни  средства  за 
идентификация  на  избирател  ползващ ДЕГ.  Това  е  първи  акцент, 
който ние сме описали. 

Вторият панел е: Ефективни и достъпни решения в защита на 
тайната на вота. 

Третия  панел  е:  Технически  решения  за  ограничаване  и 
предотвратяване възможностите за закупуване на гласове и натиск 
върху избирателите. 

За  всеки  един  от  тези  три  панела  съм  включил  по  двама 
презентатори с  възможност  за  дискусия накрая.  Тоест  програмата 
съм я ориентирал към акцентите, които са като три панела. Вместо 
да го направя както в началото го говорихме за един панел, който да 
е само НПО-та и организации и наблюдатели. И втори панел, който 
да е институции и органи, които имат отношение. Това е което е 
свършено към момента. 

Като  потвърдилите  мога  да  добавя  ЦИК.  От  тук  нататък 
казвайте вие. 

ВЕЛКО  МИЛОЕВ:  Нищо  не  мога  да  кажа.  Говориш  за 
програма, която не съм я виждал. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Темите са от поканата. 
ВЕЛКО МИЛОЕВ: Кои са презентациите? 
СТЕФАН  МАНОВ:  Дали  темите  може  да  ги  разделим 

изкуствено?
ПРЕДС.  ТОДОР ГУНЧЕВ:  Аз съм ги разделил условно на 

база акцентите. Те са като панелите. А самите теми ще помоля всеки 
един да си каже заглавието на презентацията. 

СТЕФАН  МАНОВ:  Моята  е  комплексна.  Тя  е  в  лесни  и 
достъпни методи и е защита от купуване. 

ПРЕДС.  ТОДОР  ГУНЧЕВ:  Това  е  предложение.  Да  го 
обсъдим. 

Към  момента  са  потвърдили  ДАЕУ  с  презентация  за 
напредъка и за провеждането на симулациите. ЦИК са потвърдили. 
Аз утре ще говоря с председателката. 
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ДОНЧО  ПАЧИКОВ:  Аз  искам  да  кажа  две  неща.  Да 
определим регламент. 

ВЕЛКО  МИЛОЕВ:  Темите  бяха  две  преди  малко,  а  сега 
станаха три с  ДАЕУ. В списъка им една.  Искаме да ги  делим по 
панели, а не знаем кои са. Които са потвърдили, че ще участват с 
презентация. 

СТЕФАН МАНОВ: Мога ли да изразя желание да съм сред 
първите? 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Министерският съвет няма да има 
презентация  със  сигурност.  Държавната  агенция  за  българите  в 
чужбина  няма  да  има.  Комисия  по  политиките  на  българите  в 
чужбина няма да присъстват. Прокуратурата няма да има. 

СТЕФАН  МАНОВ:  Ще  присъстват,  но  не  председателя,  а 
някой от сътрудниците. Сега бях при тях. От кабинета на Томислав 
Дончев вероятно ще присъстват. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Ще присъстват, но няма да правят 
презентация.  С  Харалмпиев  ще  говорим.  НСРБ  няма  да  правят 
презентация.  Фондация  право  и  интернет  ще  присъстват.  Ще 
присъства техния експерт. Мога да говоря с тях дали те евентуално 
си заслужава да направят някаква презентация по отношение на PR. 
Остава да прецените дали може да поискаме при положение, че няма 
да участва. 

Комисия за вътрешна сигурност и ред няма да дойде. ДАЕУ 
ще има презентация. 

Комисия по правните въпроси към Народното събрание. 
СТЕФАН  МАНОВ:  Току  що  се  срещнах  с  председателя 

Данаил Кирилов. Той не беше получил лично поканата. Аз минах в 
секретариата  на  комисията,  получили са  я  и  са  я  разпределили в 
папката.  След това се видях в коридора с председателя.  Той каза: 
„Записвам  си  го,  но  не  мога  да  ви  обещая  нищо.“  Казах,  поне 
изпратете  от  ГЕРБ  някой  от  вашите  експерти  по  електронното 
дистанционно да слушат. Той каза ще предам. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Аз ще се опитам да се видя с него. 



5

Мая Манолова – омбудсман, ще изпратят  представител.  Тя 
мисля, че няма да присъства. 

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Изпратил съм покана. 
ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Официално съм задал въпроса, на 

друго место неофициално. И на двете места ми казаха не се знае. 
За  това,  за  което  нямам  потвърждение  е  директора  на  ГД 

ГРАО – Иван Гетов. 
СТЕФАН МАНОВ:  Ако  си  чел  доклада  на  ЦИК и  ако  си 

слушал онзи ден моето интервю, Камелия Нейкова каза следното. В 
момента ГД ГРАО внедряват проект с европейско финансиране за 
електронен регистър на адресите на населението. Много е важно да 
каже какво става. Защото системата в момента е навързана. Едните 
казват, за да има електронно дистанционно гласуване трябва да има 
и електронен индификатор. А другите казват, за да има електронен 
индификатор трябва да завърши проекта за електронния регистър на 
адресите. Някак си има три брънки. 

ПРЕДС.  ТОДОР  ГУНЧЕВ:  Министерство  на  правосъдието 
със  сигурност  ще  изпратят  представител.  Няма  да  правят 
презентация. Това е информацията от тях. Като презентации може 
ли да потвърдим сега към момента какво имаме потвърдено. Михаил 
Константинов. 

СТЕФАН МАНОВ: Не съм говорил с него. Не знам. Чух се с 
Даниел Пейчев, но той не знаеше. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Гласуване без граници. 
СТЕФАН МАНОВ: Уговорено е да присъстват. 
ВЕЛКО  МИЛОЕВ:  Те  са  единствените  посочени  с 

презентация. 
СТЕФАН  МАНОВ:  Поеха  ангажимента.  Но  дали  тази 

презентация ще е структурирана със слайдове. 
ВЕЛКО МИЛОЕВ:  Говорим за  човек,  който иска  да  вземе 

микрофона и да говори 10 минути поне. Това за мен е презентация. 
ПРЕДС.  ТОДОР  ГУНЧЕВ:  Имаме  ЦИК,  която  утре  ще  го 

потвърди. 
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СТОИЛ ЦИЦЕЛКОВ: Константинов ми потвърди, но не ми 
каза темата. Каза ми, ще се опитам да дойда, защото е много важно. 

СТЕФАН МАНОВ: Темата от сега мога да ви я кажа: Защо да 
няма електронно дистанционни гласуване в България?

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Ясно, че няма да има презентация.
Стефан Манов, ДАЕУ. SZYTL. 
СТОИЛ ЦИЦЕЛКОВ: Прозрачност без граници потвърдиха, 

че ще дойдат. Те работят за избирателните списъци. 
СТЕФАН МАНОВ: Да ги сложим във втори краен панел. 
СТОИЛ  ЦИЦЕЛКОВ:  Казаха,  че  ще  изпратят  подготвен 

човек. В момента чакаме да потвърдят. Те се притесняват, че не е 
достатъчно да се нарече презентация това, което искат да кажат или 
е само участие. 

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Първо го готвихме за кръгла маса, след 
това стана конференция. 

СТЕФАН  МАНОВ:  На  сайта  на  Дома  на  Европа  пише: 
Конференция и обществено обсъждане за електронното гласуване. 

ПРЕДС.  ТОДОР ГУНЧЕВ:  Към момента  като ги  броя  има 
петима,  които са  сигурни.  Двама са  под въпрос,  които са ЦИК и 
Фондация „Интернет и право“. 

Сигурни  са  Михаил  Константинов,  Гласуване  без  граници, 
Стефан Манов, ДАЕУ и SZYTL. 

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Да кажа още един сигурен, проф. Стоян 
Марков – БАН. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ:  Той утре  вечер  трябва  да  напише една 
програма. 

ДОНЧО  ПАЧИКОВ:  Съмнителен  е  представител  на 
Дирекция „Български лични документи“ от МВР.  Аз съм написал 
какво искам от тях. 

В  Закона  за  българските  документи  пише  следното  нещо. 
Идентификатор  за  личността  са  трите  документа.  Тук говорим за 
електронна идентификация. Ние тези данни ги имаме и в МВР и в 
ЕСГРАОН. В момента това е съществуващото. 
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Някъде  четох,  че  за  да  стане  въпросната  електронна 
идентификация трябва да има лични карти с чип. В Закона е казано 
така: Лична карта с чип, ако иска ще си направи, ако иска няма да си 
направи.  Това  е  пожелание.  Това  означава,  че  ще  бъде  или  с 
електронно гласуване или няма да може да гласува електронно. И 
това  означава,  че  електронното  гласуване  никога  няма  да  стане, 
защото няма да пожелаят всички хора. 

На Марков темата е „Криптографиране на информация“. 
ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Трябва ми темата. Две изречения 

за темата. И ми трябва някакво кратко резюме за човека. Трябват ми 
три изречения  или пет  изречения за  човека.  Защото в  програмата 
идеята е да направим план - програма. От друга страна да има за 
всеки един лектор информация, както е нормално. 

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Като се готвих за тази среща отворих 
раздела на сайта на ЦИК, Обществен съвет. Първото нещо виждам 
2014 - 2015 г. Отивам да видя протоколите. 

ПРЕДС.  ТОДОР  ГУНЧЕВ:  Протоколите  не  са  качени  от 
м.ноември. Всички са подписани. Това е една от темите, по които ще 
говорим с ЦИК. 

ДОНЧО  ПАЧИКОВ:  Предлагам  да  напишем  официално 
писмо от твое име и да го депозираме. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Това са трите въпроса по които 
имам да говоря с председателката. 

ДОНЧО  ПАЧИКОВ:  Румяна  Дечева  е  стар  член  на 
Обществения съвет.  Формално не би следвало да присъства.  Хора 
които  са  със  значителен  опит  и  продължават  да  имат  принос  да 
стават като консултанти. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Да, трябва да го отреагираме това 
по някакъв начин. 

СТОИЛ ЦИЦЕЛКОВ:  Поздрави  от  Румяна  Дечева.  Според 
нея било хубаво да поканим Димитър Димитров. 

СТЕФАН МАНОВ: Ще го поканим. 
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ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Дайте идея как да ги разпределим 
тези  хора  по  програмата,  които  към  момента  има.  Има  петима 
потвърдили включително с проф. Марков шестима. 

ДОНЧО  ПАЧИКОВ:  Това  нещо  ще  бъде  уточнено  в  най-
последния момент. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ:  Четвъртък  сутрин влизайки в  залата  ти 
трябва  да  получиш програмата.  Да  забравим  за  бройки  панели  и 
теми, а да видиш институциите. И да видим по институции някакъв 
логичен начин. За мен е логично Агенция електронно управление да 
каже в началото къде са. Според мен логично е ЦИК да има думата в 
началото. По тази линия да тръгнем. После ще видим темите. Панела 
трудно ще го запълним. Да видим по институции кой трябва да е в 
началото. 

ДОНЧО ПАЧИКОВ: Подреждането де е в правоъгълник. 
ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Това е тип кръгла маса дискусия. 
СТЕФАН МАНОВ: Може да ми се включат от чужбина, ако 

имаме необходимост от запълване. Например в дискусията. 
Мога ли да направя едно предложение във връзка с времевата 

рамка. Аз бих предложил сутрешния панел да е по-дълъг до 13 часа 
и  нещо.  Защото  хората  не  остават  на  втория  панел.  Да  бъдат  в 
началото важните презентации,  които  са  на  ДАЕУ,  на  ЦИК, 
моята, SZYTL, защото те със самолет идват от Барселона. След това 
да видим по-нататък. Също и Михаил Константинов. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: За институции е логично, с тази разлика 
SZYTL да са към края,  за да чуят всички тревоги, които имаме в 
България по отношение на тайната на вота, на купения вот и т.н., те 
като доставчик да кажат какви технически мерки те имат в арсенала 
си за тези неща. При втория панел винаги е така. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Затова мислех за три панела. Това 
което  ще  се  изнесе  като  презентация,  това  е  провокиране  на 
дискусия.  Дискусия  която  казва  някои  неща  и  се  коментират  по 
акцентите. Слагаш точката. Изкарваш другия акцент. Казваш по него 
някои неща презентираш, след което дискутираш. Целта не е само да 
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изнесат едни презентации, а целта е да има дискусия. Защото SZYTL 
е хубаво да кажат. Те ще си изнесат презентацията. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: След презентацията да има 10 минути за 
дискусия. 

СТЕФАН МАНОВ:  Съображението,  което  исках да  кажа  е 
следното.  Хората  от  SZYTL  аз  не  виждам  как  ще  им  предадем 
цялата дискусия и накрая да вземат думата. Аз съм им предал какви 
са проблемите с които се сблъскваме от самото начало. Лично аз не 
се заемам да им превеждам през цялото време. Логиката да изслушат 
всичко и да вземат думата няма как да стане, защото няма кой да им 
превежда или на френски или на английски език. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Аз мога да сложа един човек от 
моите, който да им превежда. Няма да е  професионален преводач. 

СТЕФАН  МАНОВ:  Този  който  идва  Жан  Сюлто  е  от 
белгийски произход и аз се ангажирах да му превеждам въпросите 
от  публиката  към  него  и  неговата  презентация.  Той  ще  прави 
презентацията на английски, за да има директно разбиране от хората 
в залата.  Защото повечето хора разбират английски. Аз трябва да 
участвам и няма как да му превеждам цялата дискусия. 

ВЕЛКО  МИЛОЕВ:  Тодор  Гунчев  ще  доведе  интелигентно 
момче, но то знае ли терминологията. 

ПРЕДС.  ТОДОР  ГУНЧЕВ:  Не  претендирам,  че  ще  знаят 
термините. 

СТЕФАН  МАНОВ:  Този  който  идва  е  белгиец.  Другото 
момиче идва от Румъния и тя мисля, че също е франкофонка. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: Като казваш панел имаш ли предвид две 
кафе паузи? Това е още повече пилеене на време. Миналия път беше 
една кафе пауза. За третата е гарантирано, че няма да има повече от 
пет,  шест  души.  Да  го  направим  два  панела,  една  кафе  пауза. 
Първоначалната  идея  е  половин  час  средно  на  презентация  и 
презентатора  сам  да  реши дали  ще говори 30  минути  или  ще си 
остави време за въпроси и отговори. Имаше го в поканата.  



10

ПРЕДС.  ТОДОР  ГУНЧЕВ:  Според  мен  трябва  да  има 
модератор, а не този, който изнася презентацията, той сам да си води 
дискусията. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ:  Естествено,  че  ще има модератор.  Това 
ще си ти. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Няма да съм само аз, а ще е всеки 
един от Обществения съвет, който участва там. Както се разберем 
сега. Може да влезем в един диалог, който не искам. Логиката за три 
панела беше на базата на трите акцента. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ:  Виждаме,  че неговата  тема съвпада и в 
трите  акцента.  Второ,  имаме  презентация.  Два  панела  да  има. 
Според мен е логично Агенцията за електронно управление да е в 
началото и ЦИК може би втори. Стефан Манов иска да е в началото. 

СТЕФАН МАНОВ: Нека Михаил Константинов да е преди 
мен. 

ВЕЛКО  МИЛОЕВ:  Михаил  Константинов,  Стефан  Манов. 
Право и интернет могат да са по към края.  Те правят техническо 
задание  и  е  хубаво  да  са  чули  всичките  тревоги,  предложения  и 
идеи. 

СТЕФАН МАНОВ: Да направим тук кафе паузата. 
ВЕЛКО МИЛОЕВ: Логично е след четвъртата презентация да 

се направи кафе паузата. 
СТЕФАН МАНОВ: Въпросът за кетъринг. 
ПРЕДС.  ТОДОР  ГУНЧЕВ:  Аз  искам  да  видя  колко  са 

участниците и утре ще имам на обяд среща, за да мога да кажа. Утре 
е последния ден, в който мога да заявя какъвто и да е кетъринг за 
следващия ден. В четвъртък в самия ден освен вода и кафета друго 
не може да се направи и някои сладки и соленки. 

СТЕФАН  МАНОВ:  Няма  ли  да  натоварим  финансите? 
Примерно по един сандвич мини франзела, две табли с 50 сандвича 
и по една минерална вода. 
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СТОИЛ  ЦИЦЕЛКОВ:  Другият  вариант  е  ние  да  купим 
минерална вода. Защото няма да товарим ЦИК. Ние ще я купим на 
пазарни цени. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Реално мога да поема ангажимент 
още от сега за минерална вода, кафе. Това мога да го поема. Заявка 
до ЦИК не съм правил за финансиране. Ако те осигурят кафе пауза, 
може ние да осигурим кетъринга. За това ще говоря утре с колегите. 

СТЕФАН  МАНОВ:  Аз  ги  слушах  онлайн  онзи  ден. 
Докладчикът каза искат да ни поканят да участваме  и ни молят да 
съдействие относно поемане на кафе паузите. Това беше изказано и 
гласуваха. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: Това го пише в стенограмата, че поемат 
разходите. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Специално кетъринга го оставете 
на мен и на Стоил. На мен ми се иска да започнем с ЦИК, ако е 
възможно. Мисля че е редно. 

Второ, Информационно обслужване според мен трябва да са 
втори. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: Ти и ЦИК би трябвало да сте двете кратки 
изявления в началото. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Поздравленията аз не ги броя. Те 
са пет минути и приключваме. На мен ми се иска да има някакво 
надграждане на нещата. Хубаво е първо да кажат какво се е случило 
и  след  това  продължаваме.  Или  другото  е  противопоставяне  на 
някакви гледни точки. Говори ЦИК, говори Михаил Константинов, 
говори ДАЕУ, говори Стефан Манов. В това мисля, че има някаква 
логика. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: 
Първите четири се очертават логични да са в първия панел. 
ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: След това отиваме на втори панел. 

Първи  може  да  са  SZYTL,  Гласуване  без  граници  и  Фондация 
„Интернет и право“ и проф. Марков от БАН. Станаха общо осем.
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СТЕФАН  МАНОВ:  Професор  Марков  сигурно  ще  има 
презентация. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Така за момента се уточняваме. 
СТЕФАН МАНОВ: Паузата може да обявим 15 минути. Тя 

ще стане половин час. 
ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Идеята беше да са две кафе паузи, 

за да няма обяд. Това ще са кафе паузи по 10 – 15 минути. Какво ще 
е включването по интернет?

СТЕФАН  МАНОВ:  Ако  има  някаква  дискусия.  Аз  питах 
Димитър  Иванов  дали   има  желание  да  направи  някаква 
презентация? Каза ми: „Не се чувствам в момента да имам материал 
за структурирано изказване.“ Това е Димитър Иванов, който беше 
предишни  път  в  залата.  Той  е  от  Асоциацията  на  българите  в 
чужбина. 

Другият  колега  е  в  Канада.  Той  е  айти  специалист  по 
сигурност.  Завежда отдел „Сигурност“ в някаква айти компания в 
Канада. Той би могъл нещо да каже в процеса на дискусията. Но не 
мисля, че структурирано има да произнесе нещо готово. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: По скоро в дискусията. Той не е 
вътре в процеса на изборите.  Колегата който се занимава с кибер 
сигурността в ДАНС не успявам да се свържа с него. 

Преди  9.30  часа  няма  смисъл  някой  да  има  там.  В  колко 
започваме регистрацията? Начало 11.00 часа. 

Започва първи панел от 11.15 часа. Мултимедия има. 
Може ли да помоля да направим следната организация.
Като започнем по програмата в 11.15 часа в колко трябва да 

приключи  първи  панел?  Според  мен  в  13.00  часа  максимум  да 
приключим. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: Това е в рамките на гъвкавостта. Може да 
напишеш една програма и на място може да кажеш, виждам че има 
желание за почивка. Или предлагам почивката да я изтеглим назад. 
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ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Максимум 15 минути може да я 
изтеглим. Защото кетъринга,  ако си казал в 13.00 часа,  те в 12.30 
часа ще подготвят нещата. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: Миналият път беше един малък щанд с 
кафе машина. Ако има сандвичи, те ще са пакетирани. 

СТЕФАН  МАНОВ:  Най-практично  е  една  табла  с  50 
сандвича. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Минимум три презентации трябва 
да  има в  първия  панел.  Ако на  място  прецениш,  че  хората  не  се 
разсейват  четири  презентации.  Почивка.  И  така  ще  бъде 
предполагам написано и в програмата. След почивката останалите 
презентации по 10 – 15 минути. 

ВЕЛКО  МИЛОЕВ:  Беше  за  20  минути.  Много  хора  в 
България особено не си правят тайминг. Започва една презентация и 
продължава докато водещия не го прекъсне. Оказва се, че въпросния 
презентатор е стигнал до началото на презентацията. Имаме такъв 
опит. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Четири презентации по 20 минути 
са 1 час и 20 минути. Дискусия преди, след, по време. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: Идеята беше след всяка презентация да 
има възможност за въпроси и отговори. Дискусия от 5 – 10 минути. 
Защото ако някой каже, че има въпроси и прави презентация. 

СТОИЛ ЦИЦЕЛКОВ: Важно е да има модератор, който следи 
с един часовник. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: Ако ти си направил презентация 15 – 20 
минути и ако аз искам да направя коментар, този коментар трябва да 
е от пет минути. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Да го направим два часа. От 11.00 
часа  до 13.00 часа.  Почивка  от  13.00 до 13.20 часа.  И още час  и 
половина всички други презентации. 

Трябва да направим програма, защото хората,  които са във 
втори панел трябва да им кажа, ти си от 13.30, ти си от 14.00 часа, ти 
си от 14.30 часа. 
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СТОИЛ  ЦИЦЕЛКОВ: Ние не може след 13 часа да свършим. 
Значи втория го пишем от 13.30 часа. 

СТЕФАН МАНОВ: Аз подозирам, че ЦИК и ДАЕУ няма да 
бъдат по 20 минути. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Модератори. Аз мога да започна. 
Молбата  ми  е,  че  някой  държа  да  ме  смени,  защото  аз  чисто 
технически и практически не мога да присъствам през цялото време. 
За втория панел молбата ми е да има друг модератор. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: Имаш ли контакт с Михаела?
ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: В четвъртък тя ще дойде. 
ВЕЛКО МИЛОЕВ:  Ако Михаела не  може,  Стоил.  Направо 

Стоил, който е човек дълбоко в подготовката и е на ясно. Михаела 
не познава хората в залата. Аз мога да помогна на Стефан за тези от 
SZYTL. 

ПРЕДС.  ТОДОР  ГУНЧЕВ:  Молбата  ми  е  някой  да  поеме 
ангажимент да се свърже с презентаторите. Утре до след обяд трябва 
тема и няколко думи за презентаторите. Приблизителна тема и две 
изречения  за  организацията  или  за  човека,  който  ще  прави 
презентацията. 

СТЕФАН МАНОВ: Днес бях на среща и вицепрезидентката 
ми каза, че ще изпрати човек от нейния екип. Каза, че иска да говори 
и с кабинета на Президента. Получили са го и искат да има човек. 
Райчин Райчев, който беше предишния път, но се разбрахме, че не е 
за панелист, а само за присъствие. На Съюза на юристите изпратих 
поканата,  защото  бях  там  да  си  взема  книжката  със  статията.  Те 
казаха,  че  ще  говорят  дали  някой  може  да  дойде  за  присъствие. 
Казах ви за Комисията по политика за българите в чужбина, че ще 
изпратят хора. 

ПРЕДС.  ТОДОР  ГУНЧЕВ:  Можеш  ли  да  се  свържеш  с 
Владимиров. 

СТЕФАН МАНОВ: С Даниел Пейчев говорих. Той ще дойде, 
но с леко закъснение. Не иска да прави презентация. Помолих го да 
препрати  поканата,  която  е  безименна  на  изборджии  за 
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националната  конференция.  Обеща,  че  ще  го  направи.  Да  има 
публика,  която  е  специализирана.  Ще  има  един  университетски 
преподавател доцент,  който беше правния секретар на президента 
Плевнелиев.  Казва  се  Наталия  Киселова.  Тя  е  доцент  по  право  в 
Софийския университет. Днес се видях с нея и тя каза, че ще дойде. 
Тя в лично качество. 

ВЕЛКО  МИЛОЕВ:  Поканете  ГИЗДИ.  Не  само  Надежда 
Гологанова да знае. 

СТЕФАН  МАНОВ:  Имаме  контакт  с  една  дама,  която  е 
юрисконсулт на Конституционния съд Силва Дюкенджиева.   Тя е 
бивш  член  на  ЦИК.  Интересува  се  от  избори.  От  Института  за 
развитие на публичната среда. От Гражданския борд 2014 г. бяха с 
открити имейли. Всички НПО, които бяха членки на Гражданския 
борд за свободни и демократични избори. Тогава бяха много НПО. 
Гроздан Илиев е конституционен съдия. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Последният въпрос за логистиката 
за медии Дончо пое ангажимента. Аз също мога да пусна до всички 
медии. 

СТЕФАН  МАНОВ:  Аз  имам  медийна  изява  утре  в  7.30  в 
сутрешния блок на Телевизия „Европа“. Ще кажа за това. В неделя 
по Неделя 150 го казах. Журналистката Камелия Нейкова три пъти 
го повтори. В БНТ имах контакт, в Нова телевизия имах контакт, но 
не са ми върнали покана. В четвъртък вечер съм в ТV плюс. Веселин 
Дерменджиев има информационни новини. Но то е постфактум. 

ПРЕДС. ТОДОР ГУНЧЕВ: Централната избирателна комисия 
отменя заседанието в четвъртък и ще дойдат. 

Закривам заседанието.

(Закрито в 17 часа и 30 минути)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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Тодор Гунчев

Стенограф: 
Силвия Михайлова


