ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 519
На 2 април 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Дневен

р е д:

1. Проект на решение относно обявяване на избрани народни
представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание по
реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс.
Докладчик: Ивилина Алексиева
2. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладчик: Иванка Грозева
3. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.
ОТСЪСТВА: Мария Мусорлиева, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Мария Бойкинова и Румяна Сидерова.
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Заседанието бе открито в 11,10 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
* * *
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, в
залата сме 14 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум. Колеги, откривам днешното заседание.
Предлагам ви следния проект за дневен ред: 1. Проект на
решение относно обявяване на избрани народни представители в
Четиридесет и четвъртото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1
и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, с докладчик – аз; 2. Доклади
по дела, жалби и сигнали, с докладчик – госпожа Грозева; 3. Разни.
Уважаеми колеги, имате ли предложения за изменение и
допълнение към така предложения ви дневен ред? – Не виждам,
колеги.
Ще гласуваме с вдигане на ръка. Ще помоля госпожа Грозева
да брои.
Уважаеми колеги, който е съгласен с така предложения
дневен ред, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Росица Матева, Румен
Цачев и Таня Цанева); против – няма.
Уважаеми колеги, продължаваме с първа точка от дневния си
ред:
1. Проект на решение относно обявяване на избрани
народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно
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събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния
кодекс.
Колеги, с Решение № 4686 Централната избирателна комисия
обяви

избраните

народни

представители

в

Четиридесет

и

четвъртото Народно събрание. С т. 2 от това решение Комисията
обяви имената на онези народни представители, които са избрани в
два изборни района, като с т. 2 и следващите предостави възможност
на тези народни представители, избрани в два многомандатни
изборни района, в еднодневен срок от узнаването, както разпорежда
и законът, писмено да заявят в Централната избирателна комисия в
коя листа искат да останат избрани, като еднодневният срок започна
да тече от второто по ред публикуване на решението на Комисията
на страницата на Комисията и в Бюлетина на БТА.
Решение № 4686 беше взето на 31 март 2017 г. И първото, и
второто обявяване, а именно на страницата на нашата комисия и
Бюлетина на БТА, се извърши на същата дата. Припомням, колеги,
също така, и че ние взехме решение и изпратихме писма по
имейлите на политическите сили, с които припомнихме за това
задължение на народните представители, които са избрани в повече
от един район.
Въз основа на това решение, и разбира се на разпоредбата на
закона, още в петък бяха докладвани за сведение постъпили писма,
но сега с цел пълнота на доклада, колеги, ще ви представя всичките.
Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299,
ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:
- от господин Бойко Методиев Борисов с вх. № НС-10-123 от
31 март 2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на Политическа партия ГЕРБ в Шестнадесети изборен район –
Пловдив;
- от Владислав Иванов Горанов с вх. № НС-10-121 от
31 март 2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
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на Политическа партия ГЕРБ в Двадесет и четвърти изборен район –
София;
- от госпожа Теменужка Петрова Петкова с вх. № НС-10-120
от 31 март 2017 г., с което заявява, че желае да остане избрана в
листата на Политическа партия ГЕРБ в Двадесет и осми изборен
район – Търговищки;
- от господин Томислав Пейков Дончев с вх. № НС-10-119 от
31 март 2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на Политическа партия ГЕРБ в Седми изборен район – Габровски;
- от господин Цветан Генчев Цветанов с вх. № НС-10-122 от
31 март 2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на Политическа партия ГЕРБ в Четвърти изборен район –
Великотърновски;
- от господин Стефан Ламбов Данаилов с вх. № НС-11-62 от
1 април 2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на коалиция „БСП за България“ в Двадесет и четвърти изборен
район – София;
- от господин Валери Симеонов Симеонов с вх. № НС-11-60
от 31 март 2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в
листата на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“
в Двадесет и трети изборен район – София;
- от господин Делян Славчев Пеевски с вх. № НС-10-125 от
31 март 2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на Движение за права и свободи – ДПС в Първи изборен район –
Благоевградски;
- от Камен Костов Костадинов с вх. № НС-10-127 от 31 март
2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на
Движение за права и свободи – ДПС във Втори изборен район –
Бургаски;
- от господин Мустафа Сали Карадайъ с вх. № НС-10-126 от
31 март 2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
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на Движение за права и свободи – ДПС в Девети изборен район –
Кърджалийски;
- от госпожа Албена Владимирова Найденова с вх. № НС-10132 от 1 април 2017 г., с което заявява, че желае да остане избрана в
листата на ВОЛЯ в Двадесет и шести изборен район – Софийски; и
- от господин Веселин Найденов Марешки с вх. № НС-10-133
от 1 април 2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в
листата на ВОЛЯ в Двадесет и пети изборен район – София.
Всички

тези

заявления,

колеги,

са

публикувани

във

вътрешната мрежа в отделна папка „Заявления“.
С оглед на изложеното и на основание чл. 299, ал. 1 и 3 и
чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 4686-НС от 31 март
2017 г., с което обявихме избраните народни представители, и
Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г., с което обявихме списък А и
списък Б на кандидатите за народни представители, на тези правни
основания предлагам следното решение на Централната избирателна
комисия.
Централната избирателна комисия реши:
Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет
и четвъртото Народно събрание, както следва:
Господин Александър Иванов Мацурев, със съответното
ЕГН, от листата на ПП ГЕРБ в Първи изборен район –
Благоевградски;
Господин Йордан Апостолов Апостолов, със съответното
ЕГН, от листата на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,
АТАКА и ВМРО във Втори изборен район – Бургаски;
Господин Александър Димитров Паунов, със съответното
ЕГН, от листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в Трети изборен
район – Варненски;
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Господин Андон Димов Дончев, със съответното ЕГН, от
листата на ВОЛЯ в Трети изборен район – Варненски;
Господин Симеон Христов Симеонов, със съответното ЕГН,
от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Четвърти
изборен район – Великотърновски;
Господин Сергей Манушов Кичиков, със съответното ЕГН от
листата на Движение за права и свободи – ДПС в Тринадесети
изборен район – Пазарджишки;
Господин Алтимир Емилов Адамов, със съответното ЕГН, от
листата на ПП ГЕРБ в Двадесети изборен район – Силистренски;
Госпожа Мария Йорданова Илиева, със съответното ЕГН, от
листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и трети изборен район – София;
Госпожа Боряна Любенова Георгиева, със съответното ЕГН,
от листата на ВОЛЯ в Двадесет и трети изборен район – София;
Госпожа Снежана Георгиева Дукова, със съответното ЕГН, от
листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и пети изборен район – София;
Госпожа Румяна Генчева Бъчварова, със съответното ЕГН, от
листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и пети изборен район – София;
И господин Танер Мехмед Али, със съответното ЕГН, от
листата на Движение за права и свободи – ДПС в Двадесет и осми
изборен район – Търговищки.
Решението следва да се обнародва в „Държавен вестник“.“
Уважаеми колеги, като ще направим преподреждане в
мотивите на точка от 1 до 12 по райони, съобразно обявеното в
диспозитива и двете технически грешки, други бележки? – Не
виждам.
Уважаеми колеги, ще гласуваме с машината за гласуване.
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
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Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева);
против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4687-НС.
Колеги, предлагам ви да направим съобщение на нашата
интернет страница и да го изпратим до медиите с оглед току-що
взетото решение. И пълен списък на 240-те народни представители.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева);
против – няма.
Уважаеми колеги, разбира се да изпратим и до „Държавен
вестник“ за обнародване на това решение с писмо стандартен текст.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева);
против – няма.
Колеги, във връзка с това решение, с Решение № 4685-НС и
Решение № 4686-НС ще възложа на лице в звено „Регистри“ на
Централната избирателна комисия да води списък А и списък Б и да
ги актуализира с оглед взетите решения.
Колеги, бих искала да ви докладвам, че пристигнаха с вх. №
НС-10-137 от 1 април 2017 г., вх. № НС-10-136 от 1 април 2017 г.,
вх. № НС-10-135 от 1 април 2017 г. и вх. № НС-10-138 от 1 април
2017 г. заявления от лица, които са включени в списък Б на
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кандидатските листи, с които тези лица не желаят да бъдат
обявявани за избрани за народни представители и молят да бъдат
заличени от листата на съответната политическа сила.
Колеги, ще ги преразпределя на докладчик.
И трето съобщение, колеги, с оглед и утрешното ни заседание
– утре в 12,00 ч. в залата на първия етаж, източно крило, в която и
преди проведохме първата среща с представителите на ОССЕ, ще
бъде заключителната среща с тези представители.
Колеги, изчерпахме т. 1 от дневния ред.
Преминаваме към втора точка:
2. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, ще бъда кратка.
В моя папка от днешна дата е качена преписка с вх. № НС-15327. В предходно заседание ви докладвах жалба на Георги
Лъчезаров Заркин, която беше адресирана до председателя на 26
РИК.
С вх. № НС-15-327 от 31 март 2017 г. по електронната поща
26 РИК е взела решение, с което е отхвърлила жалбата на Георги
Лъчезаров Заркин.
Само да ви припомня с две думи – същият се жалваше, че му
е изплатено възнаграждение от 48 лв. в качеството му на член на
СИК 34. Той е бил докаран в София, тъй като секция 34 и още
няколко се е наложило, поради несъответствие да преброят наново
чувалите с бюлетините. Поради тази причина не му се дължи
възнаграждението от 20 лв., съгласно наше Решение № 4131-НС.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, други доклади? – Не виждам.
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С това, колеги, закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание утре в 10,30 часа.

(Край в 11,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Нина Иванова

