ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 672
На 20 септември 2018 г., четвъртък, се проведе извънредно
заседание на Централната избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно обявяване на следващия в
листата кандидат за народен представител
Докладва: Йорданка Ганчева
2. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова – Стефанова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Таня
Цанева, Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 15,10 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги.
В залата присъстват 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам извънредното заседанието на Централната
избирателна комисия на 20 септември 2018 г.
Колеги, дневният ред е от две точки:
1. Проект на решение относно обявяване на следващия в
листата кандидат за народен представител.
Докладчик е госпожа Ганчева
2. Разни.
Както винаги, имаме т. „Разни“ и тя е без докладчици.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение
към така предложения дневен ред? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване дневния ред на извънредното
ни заседание.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проект на решение относно обявяване на следващия в
листата кандидат за народен представител.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо,
постъпило от Народното събрание с вх. № НС-02-4 от 20.09.2018 г.
С него приложено ни е изпратено Решение на Народното събрание
за персонални промени в Министерския съвет на Република
България, прието днес, с което народният представител Петя
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Цветанова Аврамова, избрана от листата на ПП ГЕРБ в Шести
изборен район – Врачански на изборите за народни представители в
44-то Народно събрание, е избрана за министър на регионалното
развитие и благоустройството.
Молбата е Централната избирателна комисия да обяви за
народен представител кандидата от листата на ПП ГЕРБ в Шести
изборен район за времето, през което госпожа Аврамова е министър
на регионалното развитие и благоустройството.
След извършена справка в нашите регистри се установи, че
следващият в листата на ПП ГЕРБ от списък А е господин
Станислав Иванов Попов, предвид което и на законовото основание
ви предлагам проект на решение с проектен № 5105, който трябва да
е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, като с него на
основание писмото на Народното събрание, което току-що ви
докладвах, взетото решение от Народното събрание и на основание
чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с
чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България ви предлагам
да обявим за народен представител от Шести изборен район –
Врачански, Станислав Иванов Попов със съответното ЕГН, под
№ 10 в листата на партия ГЕРБ за времето, през което госпожа Петя
Цветанова Аврамова изпълнява функциите на министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Уважаеми колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова); против – няма.
Решението се приема.
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Решението има № 5137-НС.
Моля продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с току-що
приетото решение ви предлагам да изпратим писмо до главния
редактор на „Държавен вестник“ на основание чл. 247, т. 5 от
Изборния кодекс, към което да приложим решението, което току-що
приехме и приложено нашето решение да го изпратим с писмо на
председателя на Народното събрание.
Предлагам да гласуваме двете писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
подлагам на гласуване направените предложения.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова); против – няма.
Предложенията се приемат.
Благодаря.
Уважаеми колеги, виждам, че няма други доклади, които да
разглеждаме на извънредното си заседание.
С това закривам извънредното заседание на Централната
избирателна комисия.
Следващото редовно заседание вече е свикано.
(Закрито в 15,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Божидарка Бойчева

