ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 530
На 5 май 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
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Докладват: Йорданка Ганчева, Владимир
Пенев, Румен Цачев, Метин Сюлейман
2. Доклади по жалби и сигнали.
Докладва: Катя Иванова
3. Доклади по писма.
Докладва: Емануил Христов
4. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова и Росица Матева.
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Заседанието бе открито в 13,30 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 5 май 2017 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Проекти на решения за обявяване на народни
представители с докладчици госпожа Ганчева, господин Пенев,
господин Цачев, господин Сюлейман; 2. Доклади по жалби и
сигнали с докладчик госпожа Иванова; 3. Доклади по писма с
докладчик господин Христов; 4. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение
към така предложения ви дневен ред? – Не виждам.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, всички които отсъстват, отсъстват по
обективни причини.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проекти на решения за обявяване на народни
представители.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-02-55 от 4 май 2017 г., което е разпределено на мой доклад, на
колегата Цачев и на колегата Пенев. Качено е във вътрешната
мрежа.
С това писмо приложено от Народното събрание са ни
изпратили Решение за избиране на министър-председател на
Република България, както и Решение за избиране на Министерски
съвет на Република България, приети на 4 май 2017 г., с което за
министър-председател и за членове на Министерския съвет са
избрани следните народни представители от 44-ото Народно
събрание:
Бойко Методиев Борисов
Томислав Пейков Дончев
Валери Симеонов Симеонов
Красимир Дончев Каракачанов
Екатерина Спасова Гечева – Захариева
Владислав Иванов Горанов
Валентин Иванов Радев
Николай Нанков Нанков
Лиляна Павлова Николова
Ивайло Ангелов Московски
Теменужка Петрова Петкова
Николина Панайотова Ангелкова и
Красен Кирилов Кралев.
От Народното събрание сочат, че с избирането им за членове
на Министерския съвет, техните пълномощия като народни
представители се прекъсват на основание чл. 68, ал. 2 от
Конституцията на Република България, и ни молят, в съответствие с
нашите правомощия, да направим заместване по отношение на
посочените народни представители, съгласно установения ред.
Докладвам и свързано писмо, получено днес, с вх. № НС-0256 от 5 май 2017 г., което отново е разпределено на мой доклад, на
колегата Цачев и на колегата Пенев, и е в папка във вътрешната
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мрежа. С това писмо председателят на Народното събрание ни
изпраща решения на Народното събрание, приети днес – 5 май 2017
г., с които са прекратени пълномощията на народните
представители, а именно:
Александър Димитров Манолев от Първи изборен район –
Благоевградски;
Жечо Дончев Станков от Втори изборен район – Бургаски;
Стоян Христов Пасев от Трети изборен район – Варненски;
Недялко Живков Славов от Двадесет и втори изборен район –
Смолянски;
Румяна Генчева Бъчварова от Двадесет и пети изборен район
– София;
Станислав Насков Дечев от Двадесет и девети изборен район
– Хасковски.
Като пълномощията им са прекратени въз основа на чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.
Във връзка с това ние сме ви предложили проекти на
решения, като сме съблюдавали дали съответно попълването на
състава на 44-ото Народно събрание ще бъде на основание чл. 302,
ал. 1 от Изборния кодекс, или чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс,
както и сме съобразили постъпилите заявления, които са отново във
вътрешната мрежа, от съответните кандидати за народни
представители. Но предлагам всяко заявление да бъде докладвано с
конкретния проект на решение, за да бъде по-лесно. Като
обединяващото около заявленията, които са постъпили с днешна
дата от лица, които са народни представители от съответната листа
кандидати за народни представители, обективират желание да не
бъдат обявявани за народни представители, да не бъдат обявени за
избрани от съответната листа и за ЦИК по наше мнение, а и
оперативно както си го говорихме, следва да предприемем действия
по обявяването на следващите в листата.
Ние сме си разпределили докладите по така докладваните
писма, съответно проекти на решения, които ви предлагаме.
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Първият проект на решение е в папка с моите инициали. Ще
ви казвам имената, защото виждам, че номерът на проекта не излиза.
Той е относно обявяване на Димитър Николов Лазаров за народен
представител в Шестнадесети изборен район – Пловдив.
Колеги, има технически грешки, които ще бъдат отстранени.
Колеги, аз предлагам да не докладваме отново докладваните
първоначално от мене писма. Всички проекти на решения са въз
основа на тези две постъпили писма, като единственото, което ще ви
насочва към съответния проект, е именно следващият в листата и на
какво основание бива обявяван.
В конкретния случай проектът на решение ще обяви за
народен представител от Шестнадесети изборен район – Пловдив,
Димитър Николов Лазаров със съответното ЕГН, който е под № 5 от
листата на политическа партия „ГЕРБ“, за времето през което
господин Бойко Методиев Борисов изпълнява функциите на
министър-председател на Република България. И имаме решението
на Народното събрание за това, което ви докладвах. Основанието е
чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс и посочените правни основания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари?
РУМЕН ЦАЧЕВ: Където е казано „политическа партия“ дали
да не е само „партия“?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4735-НС.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, следващият проект на
решение въз основа на направения от мен доклад, е за обявяване за
народен представител от Седми изборен район – Габровски, на
Иглика Иванова Иванова – Събева. Същата е под № 3 от листата на
политическа партия „ГЕРБ“, за времето, през което Томислав
Пейков Дончев изпълнява функциите на заместник министърпредседател на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4736-НС.
Продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, следващият проект на
решение е за обявяване на Миглена Дойкова Александрова за
народен представител в Двадесет и трети изборен район – София. Тя
е под № 2 от листата на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ –
НФСБ, АТАКА и ВМРО“, за времето, през което Валери Симеонов
Симеонов изпълнява функциите на заместник министър-председател
на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване проекта.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
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Колеги, това е Решение № 4737-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият проект на решение е
относно обявяване за народен представител от Тринадесети изборен
район – Пазарджишки, на Десислава Йорданова КостадиноваГушева със съответното ЕГН, която е под № 3 от листата на партия
„ГЕРБ“, за времето, през което Екатерина Спасова Гечева-Захариева
изпълнява функциите на заместник министър-председател и
министър.
Колеги, тук не е изчистен текстът така, както се обединихме.
Ще бъде поправена техническата грешка. Да, както се обединихме и
оперативно ще бъде поправено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4738-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви и проект на
решение, който е в папка с моите инициали и е относно обявяване за
народни представители в Трети изборен район – Варненски. Като,
колеги, от този изборен район имаме избрани, съгласно решение на
Народното събрание, две лица, които са станали министри. А
именно, първият в листата Лиляна Павлова Николова, и третият в
листата – Красен Кирилов Кралев.
Същевременно по писмото – втория доклад, който докладвах,
Народното събрание с решение от днес е прекратило пълномощията
като народен представител, на петия в листата – Стоян Пасев.
За Централната избирателна комисия въз основа на
правомощията й, предоставени от закона, а именно чл. 302, възниква
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задължение да обяви следващите в листата. Но знаете, съгласно
конституционното решение, което е цитирано в проекта на решение,
а именно № 8 от 6 май 1993 г. по съответното конституционно дело,
ние трябва да определим кой от следващите ще вземе овакантения
постоянен мандат на господин Пасев, чийто пълномощия са
прекратени.
Ние ви предлагаме и оперативно обсъдихме това да бъде № 7,
като тук колегите работно се обединиха около един абзац, който
присъства на стр. 2 от решението, а именно, че при възстановяване
пълномощията на народен представител, на който и да е от двамата
избрани за министри, Централната избирателна комисия прекратява
пълномощията на последния обявен за избран за народен
представител от кандидатската листа. Доколкото разбрах, има
обединение от колегите. Ивайло Ивков каза, че се съгласява с това.
(Реплики.)
Колеги, всъщност пропуснах в доклада си да кажа, че
обявяваме за народни представители на съответните основания
госпожа Емилия Веселинова Станева – Милкова, под № 7, която ще
вземе постоянен мандат на мястото на господин Стоян Христов
Пасев, а въз основа на заместването на Лиляна Павлова и Красен
Кралев ще влязат лицата, а именно: Владимир Славчев Вълчев и
Руслан Здравков Тошев под съответни номера 8 и 9 в листата на
партия „ГЕРБ“ в Трети изборен район – Варненски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Първа мисля, че беше госпожа Сидерова, след това господин
Томов.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз обаче считам, че и на базата на
мотивите в третия абзац на диспозитива трябва да добавим, че сме
обявили Руслан Здравков Тошев да замества през времето, през
което Красен Кирилов Краев и Лиляна Павлова са министри. Така
както беше предложението на колегата Ивков. Иначе мотивите не се
връзват с диспозитива и остава диспозитив, който забива нещо
различно от мотивите. Така ще бъде диспозитивът и за Плевенски
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изборен район. От нашите обсъждания знаем защо – при евентуални
рокади, тъй като по няколко души излизат от тези райони за
министри или заместник-министри. Това е без значение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Понеже аз не присъствах, когато
колегите работно са обсъдили тази част, доколкото разбрах, е имало
две предложения. Едното на колегата Ивайло Ивков, който е за
съюза „и“, и предложението, което е обединяващо и доколкото
разбрах, колегата Ивков се съгласи, този абзац да е така, както беше
предложен от колегата Цачев. Идеята тук е, че всъщност както
знаете, колеги, ние сме правили това с отделно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Във връзка със същия проблем, колеги,
предлагам следната редакция на диспозитива: Във втория абзац да
бъде „обявява за народен представител и т.н. Владимир Славчев
Вълев, за времето, в което Лиляна Павлова Николова или Красен
Кирилов Кралев изпълняват функциите си на министри в
българското правителство...“ и т.н. А в третия абзац да бъде: „Руслан
Здравков Тошев се обявява за народен представител за времето, през
което Красен Кирилов Кралев и Лиляна Павлова Николова
изпълняват тези функции“. Ако се прибави „или“ във втория абзац и
„и“ във третия абзац, тогава е ясно, че ако един от двамата напусне,
отпада деветият, ако и двамата напуснат – респективно отпадат и
осмият, и деветият. И това решава този проблем. (Реплики.)
Във втория абзац съюзът да бъде „или“, а в третия абзац –
„и“. Тогава въз основа на това решение следва да бъде освободен
деветият, ако който и да е от двамата министри престане да бъде
министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Подкрепям това предложение.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Понеже се спомена името ми и че сме се
разбрали в работното обсъждане. Ние дебатирахме и се съгласихме
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на принципна основа, но тук това са важни решения и за изказа аз
съм съгласен изцяло и със Сидерова, и с Томов. Считам, че ако не се
приемат тези допълнения, ще има противоречие между мотивната
част и диспозитив. За да стане ясно, аз изцяло – да не ги повтарям, се
съгласявам с тях. Като имам още една незначителна добавка, ако
остане новото изречение – не съм против да остане, но да придобие
вида: се прекратяват пълномощията на последния по ред народен
представител от кандидатската листа, обявен за избран. Не на
последния, който е обявен по време, а на последния по ред, за да
стане ясно чисто граматически. На последния по ред от кандидатите
или по номер народен представител от кандидатската листа.
Повтарям го по-бавно за докладчика, за да може да си запише или
ако има други предложения. Да сменим словореда. Иначе за другото
просто се присъединявам. Мисля, че това ново изречение трябва да
остане в диспозитива. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, доколкото аз разбрах от
направените в оперативен порядък разисквания, комисията се
обедини във втория диспозитив да присъства съюзът „или“: Лиляна
Павлова Николова или Красен Кирилов Кралев, а в третия
диспозитив да е съюзът „и“. Като текста, който ви изчетох остава,
само че с корекцията: се прекратяват пълномощията на последния по
ред кандидат в листата, обявен за избран за народен представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така предложения проект на решение с тези
корекции.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4739-НС.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само в допълнение и за
коректност на доклада правното основание, тъй като го обсъдихме
извън микрофона и аз го възприех като докладчик, а виждам, че го
възприема и залата, ще бъде чл. 302, ал. 1 и ал. 2.
Колеги, докладвам ви проекта за решение относно
обявяването за народен представител на Красимир Митков Събев за
народен представител в Двадесети и втори изборен район –
Смолянски. Проектът е в папка с моите инициали.
Колеги, с писмото са прекратени пълномощията на господин
Недялко Живков Славов като народен представител от Двадесет и
втори изборен район – Смолянски, и Централната избирателна
комисия на основание чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс следва да
обяви следващия в листата на съответната политическа партия, а
именно това е Красимир Митков Събев в Двадесети и втори изборен
район – Смолянски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Многоуважаеми колеги, подлагам на гласуване този проект
на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4740-НС.
Продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви проект за
решение, с който докладчиците ви предлагаме да заличим от листата
на политическа партия „ГЕРБ“ кандидата за народен представител
Гергана Стефанова Кръстева в Двадесети и девети изборен район –
Хасковски. Като отворите проекта на решение, отново има текст в
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червено, който коментирахме и който ще отпадне. Като във връзка с
това, както направих първоначалния доклад, ви докладвам заявление
с вх. № НС-10-147 от 05 май 2017 г., което е разпределено на мой
доклад и на колегите Цачев и Пенев, и е във вътрешната мрежа.
Заявлението е от Гергана Стефанова Кръстева, със съответното ЕГН
и лична карта, регистрирана като кандидат за народен представител
в кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и девети
многомандатен изборен район за изборите на 26 март 2017 г., като
тя обективира искане да не бъде обявявана за народен представител
от кандидатската листа за народни представители на ПП „ГЕРБ“ в
Двадесет и девети многомандатен изборен район, като съм ви
предложила проект на решение с два диспозитива:
Заличава от листата на ПП „ГЕРБ“ кандидата за народен
представител Гергана Стефанова Кръстева, и обявява за народен
представител в Двадесети и девети изборен район – Хасковски,
следващия в листата, който е Георги Танев Станков със съответното
ЕГН, и е под № 5 от листата на политическа партия „ГЕРБ“. Тук
мисля, че в аналогични решения накрая приемахме да бъде
направено съответното отбелязване в регистъра. Това може би важи
и за предходните доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, накрая.
Госпожа Ганчева вече го докладва и ние сме взимали такива
решения, така че това просто ще е действие, което ще направим.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),
против – 2 (Ивайло Ивков, Цветозар Томов).
Колеги, това е Решение № 4741.
Заповядайте за кратък отрицателен вот.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, винаги при вземането на
такива решения съм гласувал против, защото считам, че в такава
ситуация не ЦИК следва да заличава от листата кандидати след
изборите, а Народното събрание. Този кандидат следва да подаде
оставка пред Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви проект на
решение, който е относно обявяването за народен представител на
госпожа Анна Василева Александрова от Двадесет и пети изборен
район – София, която ще заеме мястото на овакантения постоянен
мандат на госпожа Румяна Генчева Бъчварова, за която имаме писмо
и решение на Народното събрание, че са й прекратени
пълномощията на основание чл. 72 от Конституцията. Следващата е
госпожа Анна Василева Александрова, под № 8 от съответната
листа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4742-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам ви проект на
решение, което е за обявяване на народен представител в Първи
изборен район – Благоевградски, като с докладваното от мене писмо
ни е изпратено Решение на Народното събрание, с което са
прекратени пълномощията на господин Александър Димитров
Манолев като народен представител от Първи изборен район –
Благоевградски.
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Същевременно след постъпване на решението, постъпи
заявление с вх. № НС-10-146 от 05 май 2017 г. от кандидата за
народен представител Бисер Николов Михайлов, който е следващият
по принцип в тази листа, с което заявление той моли да не бъде
обявяван за избран от листата на ПП „ГЕРБ“ за Първи изборен
район – Благоевградски в 44-ото Народно събрание.
Поради това ви предлагам проект на решение, с което да
заличим от листата на ПП „ГЕРБ“ кандидата за народен
представител Бисер Николов Михайлов със съответното ЕГН, и да
обявим следващия под № 7 от листата, а именно Димитър Николов
Гамишев със съответното ЕГН. Като колеги, технически текстовете
ще бъдат изчистени аналогично на предходните доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам проекта
за решение на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),
против – 2 (Ивайло Ивков, Цветозар Томов).
Колеги, това е Решение № 4743-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Остана Бургас. Колеги, следващият
проект за Бургас трябва да е в папката на колегата Влади Пенев, но
аз ще си позволя с негово разрешение да докладвам.
Колеги, докладвам ви проект за решение за обявяване за
народен представител във Втори изборен район – Бургаски, като с
писмото, което докладвах в началото, е пристигнало решение за
прекратяване на
пълномощията на господин Жечко Дончев
Станков, като народен представител във Втори изборен район –
Бургаски.
След постъпване на решението, в Централната избирателна
комисия е входирано заявление с вх. № НС-02-56 от 05 май 2017 г.
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от господин Семир Хусеин Абу Мелих, с което заявява, че не желае
да бъде обявяван за народен представител в 44-то Народно събрание.
Колеги, това лице Семир Хусеин Абу Мелих, е под № 6 в
листата, затова Централната избирателна комисия като заличи
Семир Хусеин Абу Мелих, да обяви следващия под № 7 в листата, а
именно Галя Стоянова Василева за народен представител във Втори
изборен район – Бургаски, със съответното ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),
против – 2 (Ивайло Ивков, Цветозар Томов).
Колеги, това е Решение № 4744-НС.
Колеги, продължаваме със следващия докладчик – господин
Цачев. Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в моята папка има проекти на
решения.
Докладвам ви проект на решение за обявяване на Калин
Николов Поповски за народен представител в Петнадесети изборен
район – Плевенски.
С цитираното и досега писмо от Народното събрание с вх. №
НС-02-55 от 04 май 2017 г., е получено Решение на Народното
събрание от 4 май 2017 г., с което на основание Конституцията на
Република България народният представител Красимир Дончев
Каракачанов, е избран за заместник министър-председател по
обществения ред и сигурността и министър на отбраната на
Република България. Предвид което следва да бъде обявен
следващият в листата кандидат на коалицията за народен

16
представител. Като основанието за обявяване на този кандидат за
народен представител, ще бъде чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс, т.е.
докато изпълнява функцията министър господин Каракачанов.
Предлагам да приемем решение, с което да обявим за народен
представител от Петнадесети изборен район – Плевенски, Калин
Николов Поповски, под № 4 от листата на коалицията, за времето,
през което Красимир Дончев Каракачанов изпълнява функциите на
заместник министър-председател и министър.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване предложения проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Румяна СтоеваСидерова).
Колеги, това е Решение № 4745-НС.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, гласувах против не защото не
съм съгласна господин Калин Поповски да бъде обявен за народен
представител на основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс, а
защото считам, че не следва да пише, че е под № 4 в листата, а
следва да пише, че е втори по ред в листа. Няма значение, че отпред
е написан номерът от листата. Той е втори по ред в листата, тъй
като след обявяване на списък „А“ и списък „Б“, ние вече работим с
поредността на тези два списъка, а не с първоначалните номера в
листата. Можем да се объркаме и след това да търсим петия за
обявяване вместо да обявяваме втория по ред, както би било редно,
ако стане някаква друга замяна. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, продължаваме със следващия проект.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, следващият проект е относно
обявяване на Венка Константинова Стоянова за народен
представител в Двадесети и осми изборен район – Търговищки. С
Решение на Народното събрание от 4 май 2017 г., народният
представител Теменужка Петрова Петкова, е избрана за министър на
енергетика на Република България. В този случай народният
представител прекъсва пълномощията си на основание чл. 68, ал. 2
от Конституцията на Република България и се замества по реда на
чл. 302 от Изборния кодекс.
Предвид това предлагам да приемем решение, с което на
основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс да обявим за народен
представител от Двадесети и осми изборен район – Търговищки,
кандидата за народен представител Венка Константинова Стоянова под № 3 от листата на партия „ГЕРБ“, за времето, през което
Теменужка Петрова Петкова изпълнява функциите на министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Румяна СтоеваСидерова).
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не съм против да бъде обявена Венка
Стоянова за народен представител, тъй като тя е на второ място в
списъка, а съм против да бъде посочено, че е на трето място в
листата, тъй като може да стане объркване и след това да обявим
четвъртия, вместо № 2, който е трети по ред в списъка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, това е Решение № 4746-НС, а думата на госпожа
Сидерова беше за отрицателния й вот.
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Продължаваме със следващ проект.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, следващият проект на решение е
относно обявяване на Мартин Владимиров Тинчев за народен
представител от Двадесети и шести изборен район – Софийски.
С Решение на Народното събрание от 4 май 2017 г.,
народният представител Николина Панайотова Ангелкова, е избрана
за министър на туризма на Република България, поради което се
прекъсват нейните пълномощия като народен представител на
основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и
следва да бъде заместена от следващия в листата кандидат на
основание чл. 302, ал. 2 от изборния кодекс.
Предлагам да приемем решение, с което на основание чл.
302, ал. 2 от Изборния кодекс, да обявим за народен представител от
Двадесети и шести изборен район – Софийски, Мартин Владимиров
Тинчев, под № 3 от листата на партия „ГЕРБ“, за времето, през което
Николина Панайотова Ангелкова изпълнява функциите на
министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4747-НС.
Предполагам, че с това приключиха вашите доклади? - Да.
Преди да дам думата на господин Пенев, уважаеми колеги,
знаете, че
трябва да се явя по дело в качеството си на
актосъставител, което беше отлагано поне четири пъти, поради
което ми се налага да напусна това заседание.
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Колеги,
предлагам
госпожа
Грозева
да
поеме
председателстването на заседанието за времето през което мен няма
да ме има, а след съдебното заседание ще дойда обратно в
комисията.
Колеги, режим на гласуване госпожа Грозева да поеме.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Има думата господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, в моята папка има
публикувани проекти. Предлагам ви първо да гледаме проект, с
който обявяваме за избран Калин Димитров Василев в Единадесети
изборен район – Ловешки.
Знаете и от колегата Ганчева беше докладвано писмото. С
Решение на Народното събрание от 4 май 2017 г. е обявен народният
представител Николай Нанков Нанков за министър на регионалното
развитие и благоустройството на Република България. Същият е
избран от Единадесети изборен район – Ловешки и е издигнат от
партия „ГЕРБ“ в 44-то Народно събрание.
За времето, през което изпълнява функциите на министър,
същият съобразно разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от Конституцията и
чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс, следва да бъде заместен от
следващия в листата на партия „ГЕРБ“. Това е Калин Димитров
Василев, под № 4 в листата.
Предлагам ви да вземем решение, с което да обявим Калин
Димитров Василев от листата на партия „ГЕРБ“, като народен
представител от Единадесети изборен район – Ловешки, за времето,
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през което Николай Нанков Нанков изпълнява функциите на
министър.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, ако нямате бележки, предлагам
да гласуваме така предложения проект.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 4748-НС.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, следващият ми доклад е за
Двадесет и четвърти изборен район – София. Става въпрос за
обявяване на избран за народен представител на мястото на
Валентин Иванов Радев, който е избран за министър на вътрешните
работи на Република България.
Следващият в листата под № 7 от партия „ГЕРБ“ е госпожа
Йорданка Иванова Фикирлийска. Предлагам ви да вземем решение,
с което да я обявим за избрана за народен представител от Двадесет
и четвърти изборен район – София, от листата на партия „ГЕРБ“, за
времето, през което Валентин Иванов Радев изпълнява функциите на
министър.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Подлагам на гласуване проекта.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 4749-НС.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващият доклад е за обявяване на
Евгения Бисерова Алексиева. Същата ви предлагам да обявим за
народен представител от Двадесет и четвърти изборен район –
София. Тя е под № 6 от листата на партия „ГЕРБ“ и е на мястото на
Владислав Иванов Горанов, избран за министър на финансите на
Република България, и за времето, през което същият изпълнява
функциите на министър.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Добре, колеги, тогава решението ще бъде под № 4749-НС.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ние сме гласували това решение.
Колеги, фактически трябва да обединим решенията и
съответно да прегласуваме Решение № 4749-НС с втори диспозитив.
Мисля, че така е редно.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека да изчете диспозитива. Той го
прочете, но се разбрахме, че първият по ред е с „или“, а вторият по
ред е с „и“.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, предлагам да обединим двата
проекта за решение, като съответно да бъде обявена за избрана на
мястото на Владислав Иванов Горанов – Евгения Бисерова
Алексиева, под № 6, за времето, в което Владислав Иванов Горанов
или Валентин Иванов Радев изпълняват функциите на министър.
Вторият диспозитив да бъде, че обявяваме Йорданка Иванова
Фикирлийска под № 7 на мястото на Валентин Иванов Радев, но за
времето, през което Владислав Иванов Горанов и Валентин Иванов
Радев изпълняват функциите на министър.
Като съответно в мотивите на решението ще възпроизведем и
текста, според който при преставане да изпълняват функциите на
министър на който и да е от двамата, те прекратяват пълномощията
на последния по ред, обявен за избран от листата на партия „ГЕРБ“
за този район.
И съответно ви предлагам да прегласуваме.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Тогава подлагам на гласуване така
обединения проект, който колегата Пенев току-що ви докладва.
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Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 4749-НС.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И колеги, последният ми доклад е за
Петнадесети изборен район – Плевенски, за обявяване на Ралица
Трилкова Добрева за избрана.
Знаете, че с решението на Народното събрание от 4 май 2017
г. е избран за министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията на Република България Ивайло Ангелов
Московски. В изпълнение на разпоредбата на чл. 302, ал. 2 от
Изборния кодекс и във връзка с разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от
Конституцията на Република България, следва да бъде обявен
следващият от листата за избран за народен представител за
времето, през което Ивайло Московски изпълнява функциите на
министър.
Следващият кандидат от листата на партия „ГЕРБ“ под № 2 е
Цецка Цачева Данговска. Но от същото решение на Народното
събрание е видно, че Цецка Цачева Данговска е избрана за министър
на правосъдието на Република България, поради което тя не може да
замести избрания за министър Ивайло Ангелов Московски. За
Цецка Цачева Данговска обаче би възникнала възможност за
обявяването й за избрана за народен представител, в случай че тя
престане да изпълнява функциите на министър. Това произтича
както от разпоредбата на чл. 302, ал. 4 от Изборния кодекс, така и
във връзка с тълкуването на Конституционния съд на Република
България, дадено с Решение № 8 от 6 май 1993 г. по конституционно
дело № 5/1993 г.
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Затова заместването следва да се извърши, като се обяви за
народен представител следващият в листата на партия „ГЕРБ“, а
това е Ралица Трилкова Добрева - под № 5 от кандидатската листа.
Затова ви предлагам да обявим Ралица Трилкова Добрева за народен
представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, под № 5 от
листата на политическа партия „ГЕРБ“, на мястото на избрания за
министър Ивайло Ангелов Московски, за времето, през което
Ивайло Ангелов Московски и Цецка Цачева Данговска изпълняват
функциите на министър.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 4750-НС.
Има думата господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № НС-0254/04 май 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
писмо от председателя на Народното събрание, с което ни
уведомяват за постъпило заявление в Народното събрание с вх.
№ 754-00-15 от 03 май2017 г. от господин Дурхан Мехмед Мустафа,
с което заявление той заявява отказа си за встъпване в пълномощия
и за полагане на клетва като народен представител. Същото
заявление е приложено към писмото.
Във връзка с това съм подготвил проект на решение, който е
в моя папка за днешното заседание под № 4732. Конкретният случай
е по-различен от всички онези хипотези, които разгледахме досега, а
именно в случая с неполагането на клетва от обявен за избран
народен представител, на практика той не е встъпил в изпълнение на
своите пълномощия. В този смисъл е и Решение № 1 от 16 януари
1992 г. по конституционно дело № 18/1991 г. на Конституционния
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съд на Република България по тълкуването на чл. 76, ал. 2 от
Конституцията на Република България.
Предлагам проект на решение, който е пред вас и в който в
хронология да представя онова развитие на ситуацията във Втори
изборен район – Бургаски, с листата на „Движение за права и
свободи“, а именно започвам с решението на Народното събрание от
26 април 2017 г., че на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Конституцията на Република България са прекратени пълномощията
на Камен Костов Костадинов като народен представител от Втори
изборен район – Бургаски.
По-нататък посочвам решението, с което ние обявяваме за
избран господин Дурхан Мехмед Мустафа – със съответното
Решение № 4723-НС от 27 април 2017 г., и по-нататък посочвам
писмото на председателя на Народното събрание, което докладвах в
началото. И предлагам да приемем решение на основание чл. 247, т.
6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс, както и да посочим Решение №
1 от 16 януари 1992 г. по конституционно дело № 18/1991 г. на
Конституционния съд на Република България, и да обявим за избран
за народен представител в 44-то Народно събрание от Втори изборен
район – Бургаски, Севим Исмаил Али, със съответното ЕГН, от
листата на политическа партия „Движение за права и свободи –
ДПС“.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
Той е в списък „Б“ и ако не ме лъже паметта, е под № 4.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Ще добавя, че Севим Исмаил Али е под № 3 в листата. Добре,
приемам.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, предлагам ви да гласуваме така
предложения проект с добавките, които колегата Сюлейман току-що
направи на микрофон.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
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Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 4751-НС.
Давам думата на колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам с протоколно
решение да гласуваме да изпратим писмо със стандартния текст на
Народното събрание всички решения, приети от № 4735-НС,
включително до № 4751-НС, както и същите да бъдат изпратени за
публикуване в „Държавен вестник“ с писмо. Тоест, да гласуваме
анблок протоколно две писма до Народното събрание и до
„Държавен вестник“.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Колегата Ганчева има думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, обединихме се доколкото
разбрах, с протоколно решение да приемем, че всички промени,
които следва да бъдат направени съобразно току-що приетите
решения, да бъде възложено на администрацията да направят
съответните отбелязвания в регистъра на комисията с оглед
овакантяването на мандатите и заместването – да бъдат посочени по
съответния начин в регистъра.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, нека да гласуваме това
протоколно решение, което колегата Ганчева предложи.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
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Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, тъй като изчерпихме съдържанието на точка първа от
дневния ред, предлагам да преминем към следващата точка:
2. Доклади по жалби и сигнали.
Има думата госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо с вх. № НС-08-108 от 4 май 2017 г., изпратено ни
от Върховния административен съд – Четвърто отделение. С
посоченото писмо ни изпращат постъпила директно във Върховния
административен съд жалба с вх. № 6925 от 4 май 2017 г., подадена
от партия „Български национален съюз – Нова демокрация“,
представлявана от пълномощника Боян Станков Расате, срещу наше
Решение № 4704-НС от 11 април 2017 г. Същото касае отказ да бъде
възстановен депозитът на партията на основание чл. 137, ал. 1.
Докладвам ви го за сведение. Преписката ще бъде
комплектувана и администрирана към Върховния административен
съд.
Сега ще ви докладвам анблок четири броя писмени
възражения срещу актове за установяване на административни
нарушения, съставени от госпожа Ивилина Алексиева – председател
на Централната избирателна комисия, в изпълнение на различни
решения на Централната избирателна комисия. Докладвам ви ги
анблок, тъй като всичките възражения са подадени от „Пик нюз“
ЕООД. Става дума за писмени възражения с вх. № НС-20-134 от 4
май 2017 г., с вх. № НС-20-135 от 4 май 2017 г., с вх. № НС-20-136
от 4 май 2017 г. и последното е с вх. № НС-10-137 от 4 май 2017 г.
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Предлагам същите да бъдат препратени по компетентност на
областния управител на област София, с оглед правомощията по чл.
496, ал. 3 от изборния кодекс.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Предлагам да гласуваме изпращането
на писмата съгласно предложението на докладчика.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпихме и съдържанието на точка втора от
дневния ред.

Преминаваме към следващата точка:
3. Доклади по писма.
Давам думата на колегата Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, в папка с моите инициали ще
видите две писма. Това са приемо-предавателни протоколи от
„Информационно обслужване“ АД във връзка, както знаете, с
подготовката и отпечатването на бюлетините. Изтича срокът за
отпечатването на бюлетините. Знаете, че сме ги предали. Затова са
предоставени приемо-предавателни протоколи, така както сме
процедирали досега, във връзка с отпечатването на 450 броя по два
тома с меки корици, и 150 броя в два тома с твърди корици – общо
600 комплекта от бюлетините, и 600 броя технически носители към
тях.
Предлагам да възложим на председателя и секретаря да
подпишат тези приемо-предавателни протоколи. Те са в два
екземпляра – един за нас и един за изпълнителя.
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Вторият приемо-предавателен протокол е във връзка с
предоставянето на „Информационно обслужване“ АД за съхранение
и за разпространение по наш списък, който ще предоставим
допълнително, на същото количество бюлетини в два тома: 450 броя
с меки корици, 150 броя с твърди корици и 600 броя технически
носители.
Предлагам също така да упълномощим председателя на
Централната избирателна комисия и секретаря да подпишат приемопредавателните протоколи.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, предлагам да гласуваме да
упълномощим председателя и секретаря на Централната
избирателна комисия да подпишат приемо-предавателните
протоколи, предоставени ни от „Информационно обслужване“ АД.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, госпожа Алексиева каза, че ще се върне, но поради
изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание.
Следващото заседание ще бъде обявено впоследствие от
председателя на комисията госпожа Алексиева.
Закривам заседанието.
(Закрито в 14,40 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
За СЕКРЕТАР:
Румен Цачев
Стенограф:
Цвета Минева

