
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 204 

   

На 31 март 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Писмо до Президента на Република България. 

 Докладва: Силва Дюкенджиева  

2. Писмо до министъра на финансите господин Владислав 

Горанов. 

 Докладва: Севинч Солакова 

3. Разни. 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Ивайло Ивков, Георги 

Баханов, Севинч Солакова 

    

  

ПРИСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Бойчо Арнаудов, Мария 

Бойкинова и Мирослав Джеров. 

Заседанието бе открито в 14,10 ч. и председателствано от 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на 

Комисията.  

 

* * * 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Откривам 

заседанието на Комисията. Имаме необходимия кворум. Дневният 

ред е раздаден и е следният. (Изчита дневния ред.) 

Колеги, други предложения за включване на точки в дневния 

ред? Не виждам. 

Който е съгласен с дневния ред и направените допълнения 

към него, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Дневният ред се приема единодушно. 

 

По точка първа – Писмо до Президента на Република 

България. 

Уважаеми колеги, знаете, че с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. на територията на Република България е 

обявено извънредно положение, което е свързано с пандемията от 

Ковид-19. Всички знаем, че с укази на Президента на Република 

България има насрочени за 14 юни общ брой 14 частични и нови 

избори. Поради това предлагам писмо до Президента на Република 

България, в което сме описали съответно издадените укази от 

държавния глава и обнародването им в „Държавен вестник” за 

частичните и за новите избори за 14 юни. В тази връзка искам да 

кажа, че има и други висящи процедури за насрочване на частични 

избори. Моето предложение е да предложим на Президента на 

Република България тези избори да бъдат пренасрочени за друга 

дата във връзка с решението на Народното събрание и с оглед 

запазване живота и здравето на българските граждани. Това е моето 

предложение за писмо, което е в папката с мои инициали за 

днешното заседание. Моля за вашето становище. 
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Има ли изказвания по предложеното писмо до държавния 

глава? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева) 

Решението се приема единодушно.   

 

По точка втора – Писмо до министъра на финансите 

господин Владислав Горанов, тъй като се нуждаем от изготвяне на 

допълнителни счетоводни справки, правя предложение да преминем 

към  

 

Точка трета – Разни. 

В папка за днешното заседание има друга папка, наречена „за 

последващо одобрение”, където има списък на предприети действия, 

извършени от ЦИК в периода между 16 и 30 март 2020 г. Моля да се 

запознаете със списъка. 

Има ли други предложения? Няма. 

Предлагам, ако няма други предложения, да гласуваме 

анблок последващите действия, извършени от Централната 

избирателна комисия. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева) 

Решението се приема единодушно.   
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Колеги, на 13 март 2020 г. бяха получени преписи от укази за 

насрочване на частични избори. Докладвам го само за сведение. 

Тези укази, както казах, са в общия брой 14. В писмото на 

президента са включени и тези укази, които сме получили на тази 

дата. 

Искам да докладвам и че в папката с мои инициали за 

днешното заседание има файл с таблица. Получили сме 

предложения от различни районни прокуратури с постановления за 

отказ да се образува наказателно или досъдебно производство. 

Моето предложение е целият списък, както е описан в таблицата, да 

бъде оставен за сведение на ЦИК. 

Променям предложението си. Нека на този етап тези 

преписки да бъдат за запознаване на колегите.  

Тъй като има разпределен и друг доклад, заповядайте, 

господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам писмо ЕП-09-27/18.03.2020 г. 

от Софийска районна прокуратура (СРП) – за сведение. 

ЕП-09-28/18.03.2020 г. – постановление на СРП – за сведение. 

ЕП-03-23/16.03.2020 г. – от СРП – за  сведение. 

ЕП-09-22 – от СРП – за сведение. 

Всички те са за отказ от образуване на наказателно 

производство, мотивирани. Съгласен съм с прокуратурата да останат 

за сведение. 

Моля също така, ако няма друго предложение, да гласуваме 

трите писма до прокуратурата, които съм си направил труда да 

подготвя. Те са стандартни – за препращане до Столична община. 

Чул съм се с едната полицайка. Разбрахме се, че през януари не е 

изпращала писмо. Нейна е грешката, а не на ЦИК. 

Моля да гласуваме трите писма със съответните входящи 

номера, които виждате във вътрешната мрежа. Всички писма са до 

Столична община, тъй като тя е компетентна за исканата 

информация, доколкото помещенията са на територията на 

съответните райони. 
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Като приложение ще запишем, че за пръв път сме сезирани. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Ивков за изпращане на писма до 

Столична община. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля да гласуваме предложението за изпращане на писмата 

до Столична община. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева) 

Решението се приема единодушно.   

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, няколко входящи 

номера за постановления на СРП: ЕП-09-24/17.03.2020 г., ЕП-09-

26/18.03.2020 г., ЕП-09-29/19.03.2020 г., ЕП-09-31/20.03.2020  г., ЕП-

09-32/23.03.2020 г., ЕП-09-38/25.03.2020 г., ЕП-09-39/25.03.2020 г., 

ЕП-09-40/25.03.2020 г., ЕП-09-41/25.03.2020 г. – всички те са на един 

и същ прокурор при СРП Василен Бенчев,  ЕП-09-30/23.03.2020 г. и 

ЕП-09-24/17.03.2020 г. на Районна прокуратура Стара Загора - 

всички те са за отказ да се образува досъдебно производство. Моето 

мнение е всички да останат за сведение. Ще бъдат качени във 

вътрешната мрежа. След като се запознаете с тях, ако има различно 

мнение от оставането за сведение, на следващото заседание на ЦИК 

ще моля, ако има обратно становище, да бъде изразено. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, както Ви докладвах таблицата, има още 20 броя 

постановления на СРП и други прокуратури за отказ да се образува 

наказателно производство и съответно досъдебно производство:  

ЕП-09-33/25.03.2020 г.,ЕП-09-34/25.03.2020 г.,ЕП-09-35/25.03.2020г., 

ЕП-09-36/25.03.2020г.,ЕП-09-37/25.03.2020 г.,ЕП-09-42/26.03.2020 г., 

ЕП-09-43/26.03.2020 г.,ЕП-09-44/26.03.2020 г.,ЕП-09-45/26.03.2020г., 

ЕП-09-46/26.03.2020г.,ЕП-09-47/26.03.2020 г.,ЕП-09-48/26.03.2020 г., 
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ЕП-09-49/26.03.2020 г.,ЕП-09-51/26.03.2020 г.,ЕП-09-52/26.03.2020г., 

ЕП-09-53/26.03.2020г., ЕП-09-54/26.03.2020г., ЕП-09-55/26.03.2020г., 

ЕП-09-60/26.03.2020 г. и ЕП-09-56/27.03.2020 г. 

Предлагам на този етап да бъдат за сведение. Те също ще 

бъдат качени във вътрешната мрежа, за да се запознаете с тях. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, тъй като знаете, че текат и 

срокове, докладвам писма ЕП-04-02-76/16.03.2020 г. от 8 РПУ. Искат 

да им предоставим списък на членовете на 16. СИК за изборите за 

Европейски парламент, който да съдържа трите имена, ЕГН, адрес и 

телефон за връзка с лицата. Предлагам да го изпратим до Столична 

община, тъй като това е от компетенциите на РИК. Те могат да дадат 

сведения за съставите на СИК. Тъй като мандатът им е прекратен, 

нека изпратим писмото по компетентност до Столична община, 

където се съхраняват архивите на РИК. 

Има писмо от I РПУ ЕП-04-02-80/16.03.2020 г. – да се 

представи справка на 16. СИК – Изгрев. 

Предлагам да изпратим тези две писма по компетентност на 

Столична община, където е архивът. Моля да ги гласуваме анблок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на колегата Баханов за изпращане на две 

писма до Столична община. Има ли други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме изпращането и на двете писма. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Решението се приема единодушно.   

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Още едно писмо с вх. № ЕП-04-

02/13.03.2020 г. от Областната дирекция на МВР във Варна. Желаят 

да им предоставим оригинали и извадки от избирателни списъци за 

секция 47 във Варна за лице, което е гласувало за членове на 

Европейския парламент. Има становищни данни на СИК, има 
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оригинална  декларация и извадки от избирателен списък. Отново 

предлагам да се изпрати на община Варна по компетентност. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,  

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Решението се приема единодушно. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

направените разходи по бюджета на ЦИК чрез трансфер до 

съответните общини въз основа на одобрени справки за 

възнаграждения на членовете на ОИК има предложение да се 

извърши корекция по бюджета. Моля да видите във вътрешната 

мрежа общ размер за месец март 47 774 лв. 

Предлагам да одобрим корекцията в бюджета и да 

упълномощим госпожа Дюкенджиева като заместник-председател и 

заместващ председателя да утвърди корекцията по бюджета, за което 

да изпратим писмо до министъра на финансите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на госпожа Солакова. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,  

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Решението се приема единодушно. 
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Уважаеми колеги, във връзка с необходимостта от 

допълнителни справки, които трябва да бъдат допроверени, 

прекъсвам заседанието на ЦИК. Ще продължим след това с точката 

относно писмото до министъра на финансите. 

 

(След прекъсването) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

прекъснахме предишната част от заседанието, за да обсъдим и да 

получим справка от счетоводството във връзка с  

 

Точка втора от дневния ред – Писмото до министъра на 

финансите господин Владислав Горанов. 

Госпожо Солакова, заповядайте да докладвате. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, писмото на 

министъра на финансите е с техен изх. № от 25.03.2020 г. 

Свършихме наистина много работа по работни групи с оглед на 

поставените изисквания във връзка с извънредното положение да се 

извърши задълбочен анализ – оценка на очакваното изпълнение на 

бюджета на ЦИК като първостепенен разпоредител с бюджет. В тази 

връзка се оформи становището. Направихме и съответната 

организация за своевременно финансиране на вече поетите от ЦИК 

ангажименти. 

Въз основа на цялостния анализ на планираните разходи 

приемаме, че следва да бъдат поети само тези, които произтичат от 

мерките в условията на извънредно положение. 

Обособихме и предложението така, както е подготвено в 

окончателната редакция, като икономии по бюджета на ЦИК. 

Моля Ви, тъй като то съответства на направеното обсъждане 

по работни групи, да го видите и да го гласуваме, за да го изпратим 

до министъра на финансите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 
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Колеги, има ли друго предложение? Всичко е обсъдено по 

работни групи. Не виждам. 

 Моля да го гласуваме. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева) 

Решението се приема единодушно. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикуван проект на договор, който моля да видите и го 

одобрим като съдържание и да упълномощим госпожа Дюкенджиева 

да го сключи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Уточнение. Договорът е след наше решение от Протокол на ЦИК от 

25.02.2020 г. 

Има ли предложения по проекта на договор? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на договора, както и 

упълномощаването да го подпиша. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева). 

Решението се приема единодушно. 

Уважаеми колеги, във вътрешна папка има становище до 

АДФИ. Обсъдили сме го на работни групи. Моля да го погледнете. 

Има ли предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева). 

Решението се приема единодушно. 

 

Уважаеми колеги, с оглед изчерпване на дневния ред на 

днешното заседание и с оглед обявеното в страната извънредното 

положение, следващото заседание на ЦИК ще бъде насрочено 

допълнително. 

Закривам заседанието. 

Благодаря на всички колеги за днешната работа. 

 

 

(Закрито в 19,20 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Силва Дюкенджиева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 

 

 


