ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 331
На 11 април 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение за допълване на Решение № 2438-НС от
9 април 2021 г. относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и петото Народно събрание.
Докладва: Александър Андреев
2. Проект на решение относно обявяване на избрани народни
представители в Четиридесет и петото Народно събрание по реда на
чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от ИК.
Докладва: Александър Андреев
3. Проекти на решения относно заявления с искания за
изключване от списъка с кандидати за народни представители в
изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г.
Докладва: Александър Андреев
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева.
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Заседанието бе открито в 10.10 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията.
* * *
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 11 април 2021 г.
Виждате дневния ред, той е кратък и е свързан с обявяване на
окончателния списък на избраните, с оглед предоставената
възможност на онези от народните представители, които са избрани
от два района, да може да изберат от кой да бъдат. Както и от
постъпилите заявления, с които има народни представители, които
са обявени за избрани, но се отказват и не желаят да встъпват в
правомощията си като народни представители.
Колеги, има ли други предложения за дневния ред?
Ако няма – процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
По точка първа от дневния ред – проект на решение за
допълване на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. относно
обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и
петото Народно събрание ви докладвам аз.
Точка 1. Проект на решение за допълване на Решение
№ 2438-НС от 9 април 2021 г. относно обявяване на избраните
народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладвам
първия проект, а именно с проектен № 4970, с който, с оглед
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допуснатата техническа грешка при изписването на Решение
№ 2438-НС, в точка 2 е пропуснато да бъдат попълнени имената на
двама народни представители, които са избрани от два района. В
тази връзка ви предлагам настоящото решение за допълнение на
Решение № 2438-НС в точка 2 от същото.
Моля да се запознаете.
Колеги, имате ли предложения? Ако няма – процедура по
гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, номерът на решението е 2440-НС.
Колеги, да гласуваме съответно писмата, с които да бъде
изпратено до „Държавен вестник“ решението.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, минаваме към точка втора от дневния ред
– проект на решение относно обявяване на избрани народни
представители в Четиридесет и петото Народно събрание по реда на
чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от ИК.
Точка 2. Проект на решение относно обявяване на избрани
народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание
по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от ИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В петък, след
приемането на нашето решение, а именно Решение № 2438-НС, са
постъпили заявления в срока от всички 24 народни представители,
които са избрани от два района, за да могат те да заявят искането си

4
от листата в кой район да останат избрани като народни
представители. В тази връзка съм подготвил и проект на решение,
който е с проектен № 4971 и в който са включени 24-те народни
представители. Няма да ви изброявам всичките входящи номера, те
са посочени в мотивната част на решението за всеки един от
кандидатите.
Единствено ще ви посоча, че по отношение на точка 15, а
именно по отношение на госпожа Виктория Димитрова Василева,
постъпиха две заявления в срока. Първото заявление е от 9 април
2021 г., с което тя е заявила желанието да бъде обявена за избрана от
Двадесет и шести изборен район, след което във вчерашния ден
пристигна второ заявление, с което потвърждава, че желае да остане
избрана в Десети изборен район – Кюстендилски и отменя
първоначално изявеното от нейна страна заявление.
Аз съм ги включил в мотивната част и двете. Приемаме, че
последващото, което е подадено в срока, поне това е моето мнение,
би следвало да е окончателното заявление от нейна страна. В тази
връзка в диспозитива е включена, като избрана от Десети изборен
район – Кюстендилски.
Виждате проекта. В мотивната част единствено ще допълним
към основанията Решение № 2410-НС от днес за допълването на
Решение № 2438.
Колеги, имате ли предложения по проекта на решение?
Колеги, запознахте ли се?
Ако няма предложения по проекта на решение – процедура
по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2441-НС.
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Колеги, да гласуваме писмо, с което да бъде изпратено
решението до „Държавен вестник“ и до Народното събрание.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, минавам към точка трета – проекти на
решения относно заявления с искания за изключване от списъка с
кандидати за народни представители в изборите за народни
представители, произведени на 4 април 2021 г.
Точка 3. Проекти на решения относно заявления с искания за
изключване от списъка с кандидати за народни представители в
изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във вътрешната
мрежа в моята папка можете да видите три проекта с проектни
номера: № 4972; 4973 и 4974. Докладвам ги така, както са постъпили
съответните заявления.
Постъпило е заявление с вх. № НС-10-214/09.04.2021 г. от
Юлия Георгиева Чортленева – регистриран кандидат за народен
представител от кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ
НАРОД“ и избрана за народен представител въз основа на нашето
решение, от Петнадесети изборен район – Плевенски. С оглед
обстоятелството, че заявлението, което тя е подала, с което желае да
не бъде обявявана за избрана за народен представител, постъпило
след нашето Решение № 2438-НС от 09.04.2021 г. на ЦИК, би
следвало същото да бъде прието, че не желае да встъпи в
правомощията си като народен представител, с оглед на което
следва да бъде обявен следващия в кандидатската листа. В тази
връзка съм подготвил и проект на решение.
Моля да го погледнете.
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По същия начин ще ви докладвам и трите молби, трите
заявления.
Постъпило е заявление с вх. № НС-10-225/10.04.2021 г. от
Димитър Руменов Рунков – регистриран кандидат за народен
представител от кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ-СДС“ и
избран в Тридесет и първи изборен район – Ямболски. Същият също
е подал заявление, след приемането и обявяването на Решение №
2438 на ЦИК, поради което по същия начин считаме, че същото е
подадено вече в качеството му на обявен за избран, поради което не
желае да встъпи в правомощията си и следва да бъде обявен за
кандидат следващият избран в листата за съответния район.
Последното постъпилото заявление е с вх. № НС-10226/10.04.2021 г. от Николай Стефанов Радулов от кандидатската
листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и избран в Двадесет и
четвърти изборен район – София.
В тази връзка съм подготвил и проектите – на мястото на
тримата да бъдат избрани следващите от листата, а именно:
По отношение на Юлия Георгиева Чортленева в Петнадесети
изборен район – Плевенски да бъде обявен за избран Александър
Велиславов Тодоров под № 4.
По отношение на Димитър Руменов Рунков да бъде избран
Станислав Димитров Говедаров под № 2 в листата на коалиция
„ГЕРБ-СДС“ в листата на Тридесет и първи изборен район –
Ямболски.
По отношение на Николай Стефанов Радулов да бъде избран
Антон Йорданов Адамов под № 3 в листата на „ИМА ТАКЪВ
НАРОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.
Моля да се запознаете с проектите.
Уважаеми колеги, всички се запознахте. Има ли предложения
по отношение на предложените проекти?
Предлагам да ги гласуваме поотделно.
Проектен № 4972 по отношение на заявлението, подадено от
Юлия Георгиева Чортленева с мотивите, които са изложени в
проекта на решението, Централната избирателна комисия реши:
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обявява за народен представител от Петнадесети изборен район –
Плевенски, Александър Велиславов Тодоров под № 4 от листата на
партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД” в Петнадесети изборен район –
Плевенски, на мястото на Юлия Георгиева Чортленева.
Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло
Ивков, Таня Йосифова).
Колеги, номерът на решението е 2442-НС.
Под проектен № 4973 във връзка с подаденото заявление от
Димитър Руменов Рунков, на основанията, посочени в проекта на
решението и с мотивите, които са изложени в него, Централната
избирателна комисия обявява за народен представител от Тридесет и
първи изборен район – Ямболски, Станислав Димитров Говедаров,
под № 2 от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Тридесет и първи
изборен район – Ямболски, на мястото на Димитър Руменов Рунков.
Процедура по гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло
Ивков, Таня Йосифова).
Номерът на решението е 2443-НС.
Последният проект, а именно проектен № 4974, е във връзка с
подаденото заявление от Николай Стефанов Радулов, регистриран
кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия
„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и четвърти изборен район –
София. На основанията и мотивите, посочени в проекта на
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решението, Централната избирателна комисия реши: обявява за
народен представител от Двадесет и четвърти изборен район –
София, Антон Йорданов Адамов, под № 3 от листата на партия
„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и четвърти изборен район –
София, на мястото на Николай Стефанов Радулов.
Процедура по гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло
Ивков, Таня Йосифова).
Номерът на решението е 2444-НС.
Колеги, с това приключвам доклада и по точка трета.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
В 11.00 часа имаме брифинг, за да може да обявим и това
решение, с което окончателно вече се определят и избраните
народни представители.
Насрочвам следващото заседание в понеделник от 13.30 часа.

(Закрито в 10.30 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Красимира Николова

