
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 459

На  16 януари  2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно обявяване за избран за член 

на  Европейския  парламент  на  следващия  в  листата  кандидат  при 

освобождаване мястото на член на Европейския парламент.

Докладва: Румяна Сидерова

2. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя  Иванова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  Росица Матева, 

Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов, Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА: Камелия Нейкова и Румен Цачев.

Заседанието  бе  открито  в  11,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *



ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 15 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното извънредно заседание.

Колеги,  извънредното  заседание  се  наложи с  оглед  писмо, 

пристигнало  по електронната  поща,  с  копие до  нас,  изпратено от 

председателя  на  Европейския  парламент  до  председателя  на 

Народното събрание с копие до Постоянното представителство на 

Република България в Европейския съюз и е свързано с оставката на 

депутат в Европейския парламент и необходимостта от обявяване на 

следващия  български  представител  в  Европейския  парламент. 

Колеги, това писмо е получено на 14 януари. 

В същото време днес с писмо със съответния входящ номер, 

който  госпожа  Сидерова  ще  посочи,  сме  получили  писмото  от 

председателя  на  Европейския  парламент  от  председателя  на 

Народното събрание на Република България  с  молба Централната 

избирателна  комисия  да  предприеме  необходимите  действия  в 

рамките на своята компетентност.  Междувременно беше получено 

писмо и от Постоянното представителство на Република България в 

Брюксел  чрез  Министерството  на  външните  работи.  Това  е 

причината за свикване на днешното извънредно заседание.

Колеги,  с  оглед  на  това  ви  предлагам  дневния  ред  с  една 

точка, която вече ви е известна.

Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения на 

така предложения дневен ред? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Режим 

на гласуване.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин Райков,  Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

2



Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева и Цветозар Томов), 

против – няма.

Дневният ред е приет.

Колеги,  преди  да  преминем  към  точка  първа,  искам да  ви 

информирам,  че  по  обективни  причини  от  днешното  заседание 

отсъстват господин Цачев и госпожа Нейкова.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:

Проект на решение относно обявяване за избран за член на 

Европейския  парламент  на  следващия  в  листата  кандидат  при 

освобождаване мястото на член на Европейския парламент.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  председателката 

вече  ви  докладва,  че  се  е  получило  писмо  от  председателя  на 

Европейския парламент господин Мартин Шулц,  препратено ни с 

придружително  писмо  от  председателя  на  Народното  събрание 

госпожа Цецка Цачева, с което ни уведомяват, че госпожа Илияна 

Йотова като член на Европейския парламент от Република България 

е подала оставка считано от 17 януари. 

С писмото ни молят най-любезно към днешна дата възможно 

най-бързо да получат уведомление кой е следващият член, който ще 

заеме  нейното  място.  Съгласно  нашите  правила  се  обявява 

следващия  в  листата,  а  така  е  и  в  текста  на  акта  за  избиране  на 

членове на Европейския парламент. Искам да добавя към доклада, че 

съгласно чл. 1, § 1 и чл. 13, § 1 от датата за избиране на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи преки избори прекратяването 

на  пълномощията  настъпват  с  акта  на  подаване  на  оставка, 

възникване на несъответствие и другите причини, които подробно са 

изброени в текста на чл. 7, § 1. 

Налице е оставка от госпожа Илияна Йотова, считано от 17 

януари,  поради  което  следва  да  обявим  следващия  от  листата  на 
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същата коалиция, от която е била избрана госпожа Йотова, а това е 

именно  господин  Петър  Атанасов  Корумбашев  със  съответното 

ЕГН.

Предложила съм проект на решение. Диспозитивът ще звучи: 

„Обявява  се  член  на  Европейския  Парламент”,  както  и  горе  в 

относно, правя си редакция. И имам печатна грешка. Писала съм: 

„На основание чл. 291”, а в текста е „чл. 391 от Изборния кодекс”, 

разбира се във връзка с вече цитираните текстове от акта за избиране 

на членове на Европейския парламент от 1976 г. В диспозитива ще 

добавя: „Да се издаде удостоверение”, както правим в диспозитивите 

на  останалите  решения за  обявяване  на  народни представители  и 

членове на Европейския парламент.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. Колеги, коментари? Не виждам коментари.

Моля, режим на гласуване. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева  

и Цветозар Томов), против – няма.

Това е Решение № 4111-ЕП.

Ще моля да гласуваме и писмо до председателя на Народното 

събрание със съответните копия във връзка с това решение.

Режим на гласуване.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева  

и Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.

Преминаваме към точка „Разни”, евентуално ако считате, че 

има нещо важно и спешно, което да се докладва днес. Не виждам.

Колеги,  закривам  извънредното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия, но моля камерите да останат включени и да 

продължим  в  рамките  на  работно  заседание  на  Централната 

избирателна комисия, както с  промените в Изборния кодекс ни се 

възложи и работните заседания на Централната избирателна комисия 

да бъдат излъчвани. Нека това да бъде първото ни такова заседани, 

на което да осигурим и излъчване.

Колеги,  давам  5  минути  почивка,  за  да  преминем  към 

работното заседание. 

(Закрито в 11,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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