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» Преглед на видео архив

 Гласуване по парламентарни групи

 Гласуване по парламентарни групи

 Поименно   гласуване

 Поименно гласуване

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая 
Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Деница Караджова

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Откривам пленарното заседание. Има кворум. 
(Звъни.)
Уважаеми народни представители, на Вашето внимание е Програма за работата на 
Народното събрание за 11-13 юни 2014 г.:
1. Избор на членове на Сметната палата на Република България.
2. Проект за Решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с 
министър Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на фискалната 
политика – предлагам да започне след почивката.
3. Решение по предложение за произвеждане на национален референдум, внесен от 
Президента на Република България на 30 януари 2014 г. – продължение, и по 
предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен 
комитет – точка първа за четвъртък, 12 юни 2014 г.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за 
насърчаване на заетостта.
5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за 
военноинвалидите и военнопострадалите.
6. Второ гласуване на Законопроекта за защита на растенията.
7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на
потребителите.
8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на
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конкуренцията.
9. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за 
подземните богатства.
10. Парламентарен контрол по чл. 89-101 от Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание.
Ако обичате, режим на гласуване на Проекта за седмична програма. (Народните 
представители от Парламентарната група на ГЕРБ влизат в пленарната зала.)
Гласували 97 народни представители: за 95, против 1, въздържал се 1. 
Седмичната програма е приета.

Преминаваме към Програмата за работа на Народното събрание през седмицата. Първа 
точка е: ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ.
Предложение по чл. 6, ал. 2 от Закона за Сметната палата. (Реплики от ГЕРБ: 
„Процедура!”.)
Моля да не крещите! Това го изисква елементарната култура – когато някой говори или
чете, да не се крещи! Като свърша, ще имате възможност за процедура!
Отново чета първа точка: Избор на членове на Сметната палата на Република България 
– предложение по чл. 6, ал. 2 от Закона за Сметната палата. Вносител – Лидия 
Руменова, председател на Сметната палата, 3 юни 2014 г. и 6 юни 2014 г.
Процедура – госпожа Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедура точка първа от 
днешния дневен ред да отпадне.
Уважаеми колеги, гласувайте „за” моето предложение. Откажете се днес да изберете, 
по-точно – да назначите, предложените на тъмно и задкулисно от партийните Ви 
върхушки членове на Сметната палата. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Вие нямате право в последните дни на управлението си да вземате решения с 
нелегитимното си управление. Нямате право да вземате решение – важно за страната. 
Не поемайте тази отговорност! Не приемайте непрозрачното предложение за членове 
на Сметната палата! 
Вие дори във Вашата парламентарна група не сте ги обсъждали, не са Ви ги 
представяли. Не изправяйте следващото управление пред необходимостта отново да 
променя Закона за Сметната палата. 
Не изправяйте предложените членове на Сметната палата пред унижение – там има 
свестни хора, там има хора с професионални биографии. Не ги дамгосвайте с клеймото 
на партийни назначения.
Всъщност един от тях вече се отказа, защото не желае професионалната му биография 
да бъде поставена под съмнение.
Бъдете отговорни и гласувайте днес да не разглеждаме тази точка. (Шум и реплики, 
ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Противно предложение има ли? Няма.
Режим на гласуване за направеното предложение.
Гласували 172 народни представители: за 83, против 86, въздържали се 3.
Не е прието предложението.
Оспорвате ли гласуването? 
Заповядайте, госпожо Стоянова. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин Московски, седнете си, престанете да се държите така малко – леко 
тарикатски, защото...



МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, гласувайте „за” моето предложение.
Ако не смеете да се изправите пред волята на партийните Ви върхушки, съобразете се с
личните биографии на хората, които са предложени. Не ги унижавайте! (Ръкопляскания
от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Стоянова, не злоупотребявайте с 
процедурата. Трябваше да оспорите гласуването.
Режим на прегласуване. (Шум и реплики.)
Господин Велчев, напомням Ви да спазвате правилника.
Господин Велчев, правя Ви забележка. (Реплики от ГЕРБ.)
Господин Велчев, ще Ви отстраня от залата след малко! (Оживление, провиквания: „Е-
е-е!” от ГЕРБ.)
Гласували 177 народни представители: за 83, против 91, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Процедура – господин Цонев, заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя 
процедурно предложение за достъп до залата на госпожа Лидия Руменова, Горица 
Грънчарова, Дилета Касабова, Евгения Пенкова, Златина Русева, Мустафа Занков, 
Стефка Михайлова, Тома Дончев и Шерин Исмаил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли противно предложение? Няма.
Режим на гласуване за допускане в залата по предложението на господин Цонев.
Гласували 160 народни представители: за 86, против 64, въздържали се 10.
Прието е предложението.
Моля квесторите да поканят госпожа Руменова и кандидатите за членове на Сметната 
палата в пленарната зала.
Уважаеми народни представители, предложението за избор на членове на Сметната 
палата е постъпило на 3 юни тази година.
Разпределено е на Комисията по бюджет и финанси, където е проведено съответно 
изслушване.
На базата на това днес предстои разискване по Решението за избор на членове на 
Сметната палата.
Моля Ви да започнем разискванията.
Има ли желаещи за участват в разискванията? (В залата влизат кандидатите за членове 
на Сметната палата.)
Заповядайте, уважаеми кандидати за членове на Сметната палата.
Има ли желаещи за участие в разискванията по решението за избиране на членове на 
Сметната палата?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
Има думата народният представител Менда Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, не приехте моето предложение да не разглеждаме тази точка.
Всъщност аз не се и надявах много, защото когато решихте да промените действащия 
Закон за Сметната палата, Вие имахте една-единствена цел и тази цел беше да смените 
тогавашното ръководство. Апропо, и тримата участващи в това ръководство бяха 
избрани от Вас, в мандата на предходната тройна коалиция. Но Вие решихте, че трябва 
да ги смените със свои хора. Решихте, че трябва да увеличите драстично членовете на 
Сметната палата на девет члена, за да можете да удовлетворите желанията на 
партийните си функционери за назначаване на свои хора.
Още по-лошо от това е, че Вие ликвидирахте и цялата професионална структура на 
Сметната палата, която беше с ясно разделени отговорности, функции, с прозрачност и 



носене на отговорност при вземане на решения. Вие я заменихте, като концентрирахте 
максимална власт в ръцете на членовете на Сметната палата. Заменихте я с тяхната 
колективна анонимност и колективна безотговорност при вземане на решенията. 
Заменихте я с липса на прозрачност. Заменихте я с възможност за вземане на решения 
под партиен натиск и за изпълнение на партийни поръчки. 
И независимо че след изключителен вътрешен – в страната, и външен – от Европейския
съюз, натиск все пак приехте изисквания за професионален опит на членовете на 
Сметната палата, Вие не посмяхте да приемете нашето предложение изборът на тези 
членове да е публична процедура, номинациите на тези членове да бъдат публична 
процедура. 
Вие не приехте в този върховен орган, чиито функции и задължения са регламентирани
в Конституцията, който трябва да бъде надпартиен, който ще има 7-годишен мандат, да
бъдат избрани хора, които да бъдат предложени от съответните гилдии, от 
неправителствените организации, от политическите партии в едно събеседване, на 
състезателен принцип да защитят своите професионални позиции и да убедят 
обществото, че няма да действат под партиен натиск, а ще слушат професионалния си 
вътрешен глас.
Вие не го направихте, защото не посмяхте да го направите, защото Вашата цел беше 
друга. Аз смятам, че това е още едно доказателство за партийно квотния принцип, по 
който днес ще назначите – няма да изберете, ще назначите членовете на Сметната 
палата. И ще Ви кажа какво ще се случи днес. След като избрахте посочения от 
Българската социалистическа партия председател на Сметната палата, сега ще изберете 
и посочените от него членове по списък, който му е спуснат от партийните централи, и 
ще ги гласувате.
Уважаеми колеги, днес Вие ще назначите за следващите седем години хора, избрани от 
партийната Ви върхушка. Основната цел на промяната на закона днес ще бъде 
изпълнена, и мога да Ви го честитя, но Вие нямате право на това. Хората една година 
по площадите Ви казват, че не Ви искат. Избирателите на Евроизборите Ви показаха 
червен картон. 
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): И на Вас! И на Вас.
МЕНДА СТОЯНОВА: Европа сигнализира, че не сте полезни за България. Дори Вие 
самите не се искате – справка: вчерашният Ви пленум на БСП.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): И Вие!
МЕНДА СТОЯНОВА: И затова Вие нямате право в последните дни на управлението 
си, на нелегитимното си управление, да вземате важни за страната решения. Да вземате 
решения за един от най-сериозните органи в държавата – инструмента на Народното 
събрание.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Нито Вие.
МЕНДА СТОЯНОВА: Вие поемате отговорност, на която нямате право и за която не 
сте легитимни. Не изправяйте следващото управление пред необходимостта в най-
кратки срокове да приеме промяна в този закон. Не дамгосвайте, още един път Ви 
призовавам, хората с професионални биографии...
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Вие, Вие го направихте.
МЕНДА СТОЯНОВА: ... затова че те всъщност са подвластни на партийните Ви щения 
и уклони. 
Не гласувайте днес за тези членове на Сметната палата не защото – може би те са 
достойни хора, и съм убедена, като четох професионалните им биографии, но Вие ще 
ги дамгосате, Вие ще им сложите етикет, с който ще провалите следващите им 
професионални кариери. 
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Те имат собствен избор.



ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Реплика желае ли някой? Няма реплики.
Други изказвания?
Господин Кадиев, заповядайте първо Вие.
Нека редуваме групите.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, както вече всички знаете, ще подам оставка от Парламента веднага 
след това гласуване, затова, първо, искам да Ви благодаря за работата, която вършихме 
тази една година – и с тези от Вас, с които съм работил добре, и с тези, с които не съм 
работил добре. От всеки един от Вас съм научил нещо и се надявам и Вие нещо да сте 
научили. 
Уважаеми колеги, бих искал да призова колегите от Групата на Коалиция за България 
да не подкрепят това гласуване. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Вчера на пленума на 
Националния съвет изказах достатъчно ясно позицията си и считам, че наистина не е 
добре за една институция да се гласува за 7-годишен мандат при това състояние на 
Парламента, в което сме, и политическата криза, в която сме изпаднали. Още повече че 
очевидно след три месеца предстои нов закон, нова смяна и всякакви такива неща.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС, от място): Откъде е очевидно?!
ГЕОРГИ КАДИЕВ: За да не убиваме институциите, Ви предлагам да има някаква 
предвидимост в тях. Не се гласуват 7-годишни мандати в момента, в който след два дни
очакваме оставка на правителството и на Парламента. Благодаря. (Ръкопляскания от 
ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Реплики? Няма желаещи.
Заповядайте за изказване.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! 
Госпожо Руменова, обръщам се към Вас, защото Вие сте направили предложението за 
попълване състава на Сметната палата. Обръщам се към Вас с ясното съзнание, че Вие, 
като един от авторите на този Закон за Сметната палата, можете да проявите 
достойнство и да си подадете днес, сега, в момента оставката. Можете да си подадете 
оставката и да спасите от унижение тези професионалисти – видно от автобиографиите 
им, и да запазите тяхното достойнство. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
А Вие, колеги, които от няколко дни заявявате, че Парламентът е в оставка, че 
правителството е в оставка, Вие, които нямате моралното право на това правителство, 
заченато в грях, днес да гласувате – проявете малко разум.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС, от място): Никой не е казал такова нещо.
ДИАНА ЙОРДАНОВА: Колеги, тези от Вас, които са предложени, ако имате малко 
капчица достойнство – не се усмихвайте, господине, просто няма да участвате в това, 
на което Ви подлагат. Нали си давате сметка, че което и да е правителство, което и да е 
управляващото мнозинство ще промени по същия начин Закона за Сметната палата, по 
който беше променен от това Народно събрание. 
Нали си давате сметка, че седемгодишният мандат, който Ви бе обещан, и Ви е бил 
обещан, вероятно, при поемане на съответни политически ангажименти от Ваша 
страна, просто остава една химера, така че призовавам всички Вас, които, колеги... 
(Шум и реплики от КБ.)
Господин председател, ако някой иска да репликира, има си процедура. Извинявам се – 
станете и ми направете реплика. Не се обаждайте от място, ако обичате. Нямате 
моралното право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви!
ДИАНА ЙОРДАНОВА: Снощи сте имали право да си говорите достатъчно. Тук поне за



последно запазете капчицата достойнство, която съм убедена, че всеки един от Вас 
притежава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И аз Ви благодаря, госпожо Йорданова.
Реплика – госпожа Татяна Буруджиева
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС (КБ): Уважаеми господин председател, 
уважаеми колеги! Госпожо Йорданова, трябваше да попитам как е Вашето име. 
Простете, но за една година не успях да го науча, защото излизате тук да правите 
единствено политически изказвания и така и не разбрах Вашата професионална 
компетентност и тежест в обществото.
Но правя тази реплика заради следното. Госпожо Йорданова, ние всички тук, в тази 
зала, сме наясно, че за Вас институциите нямат никакво значение. Важното е да 
функционират единствено и само, ако Вие знаете имената на хората, които сте 
назначили, защото и за четири години назначенията Ви само с издънките им 
запомнихме имената. Там професионалисти няма. 
Освен това, аз разбирам, че Вие искате да не работи Сметната палата, защото така е 
най-добре. Ако може никой да не Ви контролира какво правите, това ще е най-
хубавото, според Вас, така ли?
И трето, госпожо Йорданова, разбира се, Вие ще мислите, че другите правят това, което
Вие правите, то е толкова логично. Това е описано в учебниците по психология: как 
всъщност преценяваш действията и позициите на другия – естествено, по начина по 
който ти ги разбираш и ти действаш. Затова ще Ви дам само един пример какво правите
Вие, за разлика от това, което ние се опитваме да направим в наистина последните 
часове и дни на това Народно събрание. Тоест да се опитаме институциите поне да 
могат да работят, защото държавата не може да бъде оставена на празен ход, а това е 
много важна институция за контрола на такива като Вас, като нас, на всички.
Примерът е следният: Вас миналата година, февруари месец, Ви махнаха със 
самозапалвания и тежки протести. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Вие си отидохте бягайки.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ, от място): Една година не издържахте.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС: И отивайки си бягайки, забележете, само за 
три седмици какво сте успели да направите – едно от хилядите неща, и хората от 
Несебър го знаят. Успели сте да дадете една концесия срещу 20 хил. евро за 99 години 
и разрешение да се построи мол на мястото на старото пристанище. (Шум и реплики от 
ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, приключвайте.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС: Как не Ви е срам въобще?! (Шум и реплики от 
ГЕРБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
За втора реплика има думата госпожа Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! 
Уважаема госпожо Йорданова, моля още веднъж да повторите онова, което казахте, и 
да натъртите, за да могат колегите да чуят – сега ще им дам и един жокер от 
вчерашното заседание – лично премиерът Орешарски каза, че кадрите, които са 
подавали ДПС и БСП, са много лоша проба. Те не могат да управляват така, както са 
управлявали предните кадри на ГЕРБ. (Смях и възгласи в КБ.) Така че направете си 
равносметка. Четете онова, което е казал Вашият премиер. (Реплика на народния 
представител Татяна Буруджиева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Буруджиева, моля Ви, не от място! 
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Той Ви го каза и Ви удари един шамар! Но Вие продължавате 
да кадрувате, и то в последния ден на Вашето управление! Никой не Ви иска, а Вие 



искате да вкарате едни хора, като разменна монета искате да си направите 7-годишен 
период на веселост и абсолютно никаква отговорност! Проявете разум! 
Госпожо Йорданова, призовавам Ви отново да повторите това, което казахте. Моля, 
повторете и моите думи отново. А колегите нека да четат какво е казал господин 
Орешарски!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте за трета реплика, госпожо Янкова. 
Моля Ви, не призовавайте за повторения. Нали знаете какво е репликата? Не е призив 
за повторение, а изразяване на несъгласие или задаване на въпрос. Репликата не е 
призив. Но нищо, може би в следващите събрания ще ги понаучите тези неща.
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа 
народни представители! Обръщам се към госпожа Йорданова с уважение към нейните 
професионални качества, защото тя има такива и не случайно е член на Бюджетната 
комисия.
Мисля, че е грешно тук да плашим Палатата и институциите, че след три месеца ще 
има промяна. Мисля, че е грешно да имаме съмнения относно качествата на 
председателя на Сметната палата. Мисля, че е грешно да пренасяте стила на господин 
Борисов към Събранието. Помня, когато господин Борисов казваше за Събранието 
„Безделници” и смятам, че господин Орешарски не се е месил в нашите работи. В 
крайна сметка когато и да приключи Събранието, това е по волята на българския народ.

Затова днес аз ще подкрепя избора на Сметна палата. Предлагам с тези политически 
тези, които сигурно имате вътре в себе си за политически реваншизъм, да не увличаме 
институциите към това. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, госпожо Янкова.
Заповядайте за дуплика, госпожо Йорданова.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Няма да отговарям на опорните точки, в които вероятно самата госпожа Буруджиева 
участва, пишейки тезите на БСП. Просто не подлежат на коментар. Няма нужда да й 
отдаваме достатъчно внимание.
Относно това, което призовах, относно тези професионалисти, аз не оспорвам техните 
експертни качества – да се замислят, преди да бъдат подложени на гласуване в тази 
зала. 
Относно качества, назначение и други подобни – действително госпожа Караянчева 
беше изключително права. Снощи от онова, което изтече в медиите, се видя, че лично 
Вашият премиер, избран с Вашите гласове, експертът Орешарски е дал лоша оценка на 
кадровите Ви предложения, колеги! Това е истината! Нито някой някъде ни го е казал, 
нито някой някъде ни го е написал. Лично Орешарски Ви го е казал в очите. Така че 
приемете истината, колкото и да е горчива, колкото и да боли! Това е факт. Така че по-
бързичко си стегнете багажчето и си подайте оставката. Благодаря. (Народният 
представител Янаки Стоилов иска думата за лично обяснение.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Стоилов, засегна ли Ви с нещо? Добре.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Аз не съм споменат поименно, но Вие споменахте нас като 
цяло. Аз съм част от това цяло. Затова трябва да Ви дам пояснение, защото Вие 
продължавате да гледате на заседанията на Националния съвет като на заседания на 
Централния комитет на БКП. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
На второ място, продължавате да цитирате някои медии, все едно, че те са държавен 
официоз и всичко, което е написано там, напълно съответства на реалността.
Сега да Ви кажа какви бяха бележките на министър-председателя по тази тема, която 
Вие двукратно повтаряте. Той каза: „Не бяха достатъчни промените в администрацията,



но освен това не всички предложения, които бяха направени от партиите, се оказаха 
достатъчно обосновани и ние не разполагахме с подходящ контролен механизъм, за да 
можем да предотвратяваме някои неудачни решения”. Това е действителността. Мисля,
че тя е такава. 
Вие с тези цитати доказахте какво са правели част от хората, които сте толерирали или 
назначавали в администрацията. Друг е въпросът, че много от тях все още са там, а 
някои от новодошлите не са по-добри от тези, които трябваше отдавна да си отидат. 
Това е действителността, така че се придържайте към нея! Благодаря. (Ръкопляскания 
от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Стоилов.
Има думата за изказване господин Таско Ерменков.
Обсъждаме избора на членове на Сметната палата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Все във 
връзка с избора на Сметната палата ще помоля колегите от ГЕРБ – разбирам, че им е 
замирисало на власт –нека не започваме с това, което три години и половина го 
преживявахме – явни заплахи, шантаж, реваншизъм и всичко друго, което сега чухме 
към хора, които са съвсем легитимно посочени да станат членове на Сметната палата, 
според Закона за Сметната палата, от председателя на Сметната палата, който беше 
избран в обстановка, когато много отдалеч можеше да се говори за легитимност или 
нелегитимност на Парламента. 
Освен всичко друго, колеги, легитимността на Парламента не се определя от Вас, за 
съжаление, може би Ваше. 
Между другото искам да попитам все пак: ако влезем в хипотезата, че днес няма да 
изберем членовете на Сметната палата, къде отиваме? Имаме председател на Сметната 
палата, но нямаме колегиум на Сметната палата, ерго нямаме Сметна палата. Нямаме 
хора, които да изпълняват своите задължения, няма хора, които да контролират 
публичния ресурс, няма хора, които да контролират начина, по който партиите ще 
изразходват средствата си, в това число субсидии, в това число в предизборна 
кампания. Ще имаме един служебен кабинет с неопределен срок за действие, 
предполагам със стремеж да бъде максимално дълъг. Може би това е целта да нямаме 
Сметна палата – за да може този служебен кабинет да се разпорежда с обществения 
ресурс безконтролно и безнаказано. Ако това е целта, да, днес не трябва да избираме 
членове на Сметната палата, за да може далаверата, която някои се готвят да приложат, 
да върви.
Лично аз обаче смятам, че ние сме отговорни политици, смятам, че сме отговорни пред 
държавата. Смятаме, че държавата не ни е толкова богата, че да можем да си позволим 
безстопанственост и безконтролно разходване на обществения ресурс, поради което Ви 
предлагам колкото се може по-бързо да изберем членовете на Сметната палата днес и 
те да пристъпят към изпълнение на техните функции, които са изключително важни за 
нашата бедна държава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Николов.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ (ГЕРБ): Господин председател, дами и господа народни 
представители! Мислех да започна по друг начин, но като чух колегите отляво, разбрах,
че нищо в тяхното мислене не се е променило. Независимо, че те си отиват, мисленето 
остава. Явно 125-годишната история на тази партия е довело до закостеняване в 
мозъците. 
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Или му направете забележка, или го отстранете от 
залата!



ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прав сте.
Господин Николов, ако започнем с обидите, знаете, че...
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Няма обиди. Досега чухме обиди в друга посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това за мозъците не е най-добрият парламентарен
стил. 
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Добре, извинявам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, благодаря Ви.
Господин Стоилов, господин Николов се извини.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Като започнем, бих казал, че те не разбират думата „морал”,
но аз ще започна от тази дума.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ, от място): Сега му е времето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, моля Ви! Нека всеки сам да се 
регулира.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Морално ли е да избираме тези хора в последните дни? Не 
питам реторично колегите отляво, защото ги чувам – те не излизат на трибуната, а 
някои само викат оттам! 
Нормално ли е да се предлагат членове, плод на някакви задкулисни договорки? 
Нормално ли е? Това е цялото Ви управление за една година – плод на договорки и 
задкулисие. Затова и този кабинет си отива, защото нещо се объркахте и не можахте да 
се разберете. 
Трябва да се върнем към това как беше прокаран този закон. Спомняте си как активно 
ни убеждаваха Вашите партийни функционери от ДПС и БСП – Йордан Цонев и Румен 
Гечев, колко е важно този закон за Сметната палата да се приеме по този начин, как ще 
бъдат назначени експерти-професионалисти. Помним и дебатите на първо и второ 
четене, помним и ветото по този закон, помним и как беше избран и председателят на 
Сметната палата госпожа Лидия Руменова, чието основно качество е, че е близка до 
Станишев и ще провежда политиката на рода Станишеви. Затова е избрана и всички 
Вие много добре го знаете.
Вие върнахте стария закон. Големи бяха дебатите защо не трябва да се връща. Точно 
затова сме „против” в момента – защото пак се върна квотното разпределение, пак 
всяка партия, подкрепяла тази Сметна палата, има някаква квота, има предложени от 
нея хора. Те не са предложени с това предложение от госпожа Лидия Руменова. Те са й 
дадени и тя го е внесла. На мен ми направи впечатление, че още в първите дни на 
предложението вече има един човек, който се е оттеглил и се явява друг. Явно и сред 
тези хора има такива, които мислят по друг начин и виждат, че този закон няма да 
продължи да съществува дълго и Вие го знаете. И тези членове няма да съществуват 
дълго не защото сте ги назначили Вие и защото не са професионалисти – аз не 
оспорвам качествата им, макар че в тези хора има интересни фигури, а просто това, 
което направихте, създава една нелегитимност в тях. Не може по този начин! Разберете 
го! Не може и затова хората гласуваха по този начин. Обръщам се най-вече към 
колегите от БСП, защото Вие ги омаскарихте. Вие омаскарихте Вашите избиратели и за
пореден път се опитвате да прокарате това тук, в залата, в последните часове на 
Народното събрание.
Защо искате тази институция да изпълнява роля на наказателна бригада за мръсни 
поръчки? Вие знаете, че това ще бъде така и затова предлагате тези партийни 
послушковци, защото те са кандидати на Вашата партия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Николов, спрете за секунда!
Бог определя колко съществуват хората, не Вие – първо.
Второ, моля Ви, когато наричате някой и качвате някакъв етикет, съобразявайте се, ако 
не с парламентарната етика, поне с елементарното възпитание. Заповядайте.



КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС, от място): Ако го има.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Връщам се на морала. Една година се борим вече с това нещо, дами и господа. Затова 
престанете да рушите всичко в държавата. Рушихте институции, рушихте публичността
в тази държава, рушихте законите и виждате, че всеки ден от Вашето управление е 
пагубен и е пагубен за хората. Затова крайно време е това правителство да има някакъв 
морал, независимо от вотовете на доверие, да си подаде оставката и да си заминаваме 
всички.
Това, в което ме упреквате тук, хората ще го покажат, защото Вашите действия са 
факторите, които дават доверието на избирателя – дали са съгласни с тази политика или
не. Аз си мисля, че голяма част от хората не са съгласни с това, което правите, и затова 
си заминава и правителството. Пък дали ще го гласувате или не, това е въпрос на 
техническо изпълнение. Но се замислете дали е нужно в последните часове да обричате
тези хора на някаква нелегитимност и тази институция – хубаво, ще бъде стабилна за 1-
2 месеца, но ролята й ще бъде като нещо, което е заченато в грях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
Заповядайте за втора реплика, господин Гуджеров.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! 
Уважаеми господин Николов, припомнихте доста неща. Припомнете обаче какво беше 
мнението на членовете на Европейския парламент за този закон. Какво беше мнението 
на председателя на Бюджетната комисия Михаел Тюрер – член на АЛДЕ, какво беше 
мнението на Ингебор Гресле? Какво беше, колеги, какво беше?
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ, от място): Какво беше?
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ: Какво беше?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, без подвиквания! Господин Добрев, 
напомням Ви да спазвате правилника.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ: Какво беше? Властта слага ръка върху висшата одитна 
институция.Това беше! Точно това беше мнението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. Господин Гуджеров, не бива 
репликите да се превръщат в преразкази на спомени. Там се изразява несъгласие с 
изказващия се или му се задават въпроси. Преди малко и други колеги го правеха. 
Казах го, но явно не сте го чули.
Заповядайте за втора реплика, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Когато се говори от трибуната, между другото, хубаво е да се посочват и малко 
примери, колега, за да се аргументираме малко по-точно. Хубаво е и да се четат 
новини, които примерно вчера излизат. Вчера се оказа, че на партийния форум на БСП 
господин Орешарски, който в момента е премиер на страната ...
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ, от място): Да беше дошъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Атанасов, напомням Ви да спазвате 
правилника!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не ми благодарете, това ми е работата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: ... е казал следното, което е потвърждение на Вашите думи 
какво се случва в държавата: „Орешарски разкритикувал БСП и ДПС, че на много 
места са били предложени представители от кадровите банки на двете партии, но 
резултатът от тяхната работа е бил по-слаб от работата на сменените експерти на 
ГЕРБ”. Ето това е истината – те слагат партийни фигури, които не знаят какво да 
правят, колега, и поради тази причина всички виждаме агонията на страната. Това се 
случва и тук – слагат се едни партийни послушковци, грубо партизиране на 



институцията, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, не обиждайте хората!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: ..., която е „независима” вече и очаквате те да свършат 
работа. Не, те са сложени там заради определени неща. Ще си свършат работата и след 
това им е все тая дали ще ги изхвърлят или не. Те ще си свършат работата, за която са 
сложени там – да смачкат някого. Това е! Това правят управляващите, колега. Четете 
наистина новини и се аргументирайте малко по-точно с последните събития. Благодаря 
Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте за дуплика, господин Николов.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ (ГЕРБ): Господин председател, дами и господа народни 
представители, не съм забравил разискванията по този закон и коментарите отвън, 
просто не исках да продължим да се излагаме, защото така господата от центъра и 
отляво услужливо си затваряха ушите за коментарите от Европа. Тези коментари не 
бяха случайни. И по-лошото е, че цапат една българска институция и това, което правят
и продължават да правят, е да цапат тази българска институция. Това е лошото.
По отношение на кадровите назначения. Всички ги видяхме, по-късно ще видим и тези 
в тази институция, но е факт това, което говорихме, че се случва. Факт е, че на квотен 
принцип се бяха разпределили и си ги бяхте разпределили. Факт е в Бюджетната 
комисия, на която съм член, и затова отказахме и да присъстваме, за да не участваме 
във Вашите далавери и във Вашите вътрешни договорки – да ни представяте хора, за 
които Вие вече сте се разбрали, коментирали сте това нещо и просто искате да ни 
направите съпричастни в нещо, в което няма как да участваме. Ние няма да бъдем 
хората, които ще Ви подкрепят за такова нещо. Затова сме и на това положение.
Правителството да подава оставка – в петък ли, кога ще подава, и този Парламент да си
заминава заради Вашите кадрови назначения, заради лошата Ви политика, която е факт.
Каквото и да говорите, каквато и наглост да проявявате от тази трибуна тук, Вие трябва
да си наведете главата и да замълчите. За една година успяхте да разсипете държавата, 
успяхте да разсипете всяка институция, до която се докопахте, успяхте да спрете 
повечето програми, но да не работят и повечето държавни институции. За съжаление, е 
това и това ще понесем всички ние, българските граждани. Това е за нашата държава. 
Всичко друго, което се опитвате – да ставате тук и да си говорите, е само защото сте 
много нагли. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
Има две заявки за изказвания.
Заповядайте, господин Абу Мелих за изказване.
СЕМИР АБУ МЕЛИХ (ГЕРБ): Уважаеми дами и господа от левицата, уважаеми 
кандидати за тази длъжност, да сте чували някой в процес на развод да си обзавежда 
апартамента? Левицата се развежда с властта, а Ви вкарва като нови мебели в този 
апартамент. След три месеца ще сте малко употребени стари мебели. Вас ще изхабят, 
да знаете. Ако сте наистина експерти, излезте тук, заявете примерно временно 
назначение да Ви направим за 2-3 месеца, за да не спре работата на институцията, но не
да заемете място, което реално това Народно събрание днес не може вече да Ви 
делегира. Това е само процедура, морал няма зад това. Няма, нула е. Затова внимавайте 
– обръщам се към експертите – ще останете употребени, стари мебели ще останете! 
Нищо повече.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Ама ти ги плашиш!
СЕМИР АБУ МЕЛИХ: Не, не ги плаша, казвам им на хората. Те идват тук уж някой да 
ги назначи, ама след два дни реално няма да има правителство и Народно събрание. 
Защо? Няма смисъл.



Затова Ви предлагам да се откажете сами. Кажете: „Ние можем да заемем тези 
длъжности само временно, но не и за постоянно”, за да може следващото легитимно 
Народно събрание, с каквато и конфигурация да е то, да избере тези хора и тази тема да
приключи.
За госпожа Буруджиева – казвам се Семир Абу Мелих, от Бургаски избирателен район. 
Не съм много известен, много малко – вкъщи, в махалата. 
Това, дето го правите, с това нахално поведение примерно срещу моята колежка, 
надменно поведение в назначението на тези хора, това е в наша полза. Реално трябва да
Ви благодаря, защото след два дни като отидем на избори, какво ще им казвам на 
бургазлии? Ето ги, назначиха си хората да ги пазят. Нищо друго. Затова губите избори 
след избори, защото нямате ясно поведение, само скрито, скрито, скрито под масата. Да
сте живи и здрави, продължавайте в тоя дух! Благодаря Ви много.
Още едно такова назначение ако направите, сигурно 125-130 народни представители 
ще имаме. Имате може би още една седмица и трето такова назначение, ще стигнем 130
и така.
Дано да Ви дойде акълът някой ден. България се нуждаеше от Вашите усилия да 
направите реформа в областта на здравеопазването. Една година мина, нищо, нула – с 
назначения се занимаваме. За съжаление, това е фактът... (Реплика от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Андреев, ако имате да казвате нещо, се 
изкажете.
СЕМИР АБУ МЕЛИХ: Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Абу Мелих.
Заповядайте за реплика, господин Николов.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ (ГЕРБ): Господин председател, дами и господа народни 
представители! Не сте прав, колега! Как тези хора ще се откажат, като те нямат думата?
Ако бяха хора, които са имали мнения, най-вероятно нямаше да ги има тук. Те просто 
са хора, които са дадени от дадена политическа сила. Тя е застанала зад тях и е казала: 
„Вас ще Ви назначим на това място”. Затова те не могат да се откажат. Не могат Това 
са хора на конци, кукли, както беше министър-председателят на това правителство. Ако
беше мъж, за разлика от.... как да коментирам една лява партия, не много мъжка, бих 
казал, да си е подал оставката, бе, дами и господа! Да си беше подал оставката, защото 
вижда какво седи зад него, кои партии и как не могат да се разберат. Какво се чака 
петък, събота, понеделник, сряда... Какво се чака? Вот на недоверие, ама Вие ще си го 
гласувате. Какво се чака? Просто явно малко са мъжете, бих казал. Благодаря. 
(Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Николов. 
Има ли желаещи за втора реплика? Няма.
Има ли желаещи за дуплика?
Заповядайте, господин Абу Мелих.
СЕМИР АБУ МЕЛИХ (ГЕРБ): Относно репликиращият ме: начинът, по който се 
случват нещата, явно е, поне аз така ги виждам, това е един план, който трябваше да се 
осъществи днес, само че тази извънредна ситуация не е взета предвид. Може би е 
хубаво да отложите това гласуване, да седнете и да вземете предвид тази нова 
ситуация. Ако всичко беше нормално тук, не виждам проблем да си назначите хората. 
Защо не? 
Но сега нещата са променени, разберете го! Това е дори във Ваша полза. Няма смисъл 
до такава степен да се иска властта. Няма смисъл! Нищо не печелите от това, нищо не 
печелите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Мелих.
Има ли други желаещи за изказвания?



Заповядайте, господин Гуджеров.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, упорито вървим към финала на един от най-опорочените закони, 
които ще приеме Четиридесет и второто Народно събрание. Един от най-
възмутителните моменти в цялата ситуация е раздуването на разходите. Господин 
Ерменков говори за публични финанси, как е трябвало да се харчат целесъобразно. Ние
раздуваме 9-членно управително тяло, което само за възнаграждение ще генерира 
разход от половин милион на година. Половин милион на година! И отделно всички 
други разходи като служебни автомобили, офиси, секретарки, шофьори и така нататък. 
Недалновидно е да вървим към искане на външен дълг, заем за покриване на бюджетен 
дефицит и в същото време нецелесъобразно да повишаваме разходите за издръжка на 
институциите. Напротив, трябва да се стараем да оптимизираме разходите.
Ще си позволя да поздравя господин Кадиев за неговото изказване. Наистина се 
радвам, че поне един човек разсъждава реалистично и нормално. Не виждам как в тази 
напрегната политическа обстановка с чукаща на вратата оставка на правителството 
тепърва да избираме състава на висшата одитна институция. А и това ли е най-важното 
към момента, това ли е най неотложното – да хабим финансов ресурс и парламентарно 
време?
На последно място искам да припомня мотивите каква беше целта на цялото това 
упражнение, какво е записано в мотивите. Ние не си вадим изводи за това. В мотивите 
към законопроекта целта беше да се наложи ежедневен оперативен контрол върху 
дейността на тази върховна одитна институция.
Уважаеми членове, кандидати за членове на Сметната палата, това го пишеше в 
мотивите. Предварително пишеше, че идеята е да се наложи ежедневен оперативен 
контрол и Вие сте инструментите, върху които ще се упражнява този контрол. 
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гуджеров.
Това беше изказване.
Колеги, има ли реплики към изказването на господин Гуджеров? Не виждам желаещи 
за реплики.
Има ли желаещи за други изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Миков, за изказване.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми народни представители, нямах никакво намерение да вземам отношение в 
днешната дискусия. Но днес тук тържествува един продължаващ дух на 
деинституционализация. Сутринта на Председателския съвет за пръв път дошъл 
представител на ГЕРБ, предложи на Народното събрание да не решава самó дневния си 
ред, да се обсъжда на Консултативния съвет при Президента – нещо, което е абсурдно и
противоконституционно. Сега, вместо да обсъдим качествата на хората, които са пред 
нас, образованието им в европейски университети, дългата им работа, включително и в 
досегашния състав на Сметната палата през годините, да обсъдим конкретните им 
специализирани занимания, ние обсъждаме дали да се избира или не състав на 
Сметната палата.
Уважаеми народни представители, в последните няколко години в България има 
пълзяща деинституционализация и разпад на държавността, има поставяне на 
политически интереси и частни политически интереси пред нормалното 
функциониране на институциите. Втора година ние не можем да изберем главен 
инспектор в Инспектората.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Сега вече можем да изберем.
МИХАИЛ МИКОВ: Функционира Комисия за конфликт на интереси, която не може да 



взема нормални решения и практически е блокирана. И това не е отсега. 
Откъде тръгна това? От времето, когато един политически лидер си позволи да каже, че
в Парламента са безделници, а днес това се потвърждава многократно в изказванията за
легитимността или нелегитимността на Четиридесет и второто Народно събрание. 
Защо получаваме заплата, уважаеми народни представители, ако Четиридесет и второто
Народно събрание няма своята конституционна и от избори почерпена легитимност? 
Кое дава гаранция, че следващото Народно събрание, което е на прага, ще бъде по-
легитимно?! Кое дава гаранция, че онези, които са недоволни от политическата 
конфигурация, ще признават и няма с всички средства – позволени и непозволени, да 
съсипват, да деструктират?! Защото днешната дискусия е доказателство, че България е 
в дълбока институционална криза, защото без ясно разбиране, че изборите не могат да 
се проведат без състав на Сметната палата – той има прекалено много функции в тази 
насока – да проверява, да контролира, да отчита включително средствата, разходвани за
избори, без такова разбиране няма смисъл да има въобще Сметна палата. (Реплики от 
ГЕРБ.) 
Или може би Вие ще кажете, че няма смисъл да има и Народно събрание, няма смисъл 
да има Президентство – особено, ако партията, чийто интерес не е задоволен в този 
момент, не контролира изцяло цялата власт в тази институция. (Реплики от ГЕРБ.)
Това е големият въпрос, който поставя днес дискусията по избиране на персоналния 
състав на иначе един орган, който има десетилетна история и е тясно свързан с 
функционирането на българската държава.
Заплахи: „Вие утре няма да съществувате!” – това се чува в Българския парламент – 
„Вие утре няма да съществувате като хора!” А Вие ще съществувате ли, а ние ще 
съществуваме ли?! (Реплики от ГЕРБ.) 
Това ли е политическият живот и парламентарната дискусия в България през 2014 г.?! 
Такъв арогантен, краен стремеж към контрол на цялата власт, мисля, че по-скоро 
отвращава хората, отколкото да печели техните симпатии. 
Щели сте да вземете 130, 140, 150 – вземете 240 мандата! 
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Малко са.
МИХАИЛ МИКОВ: Вземете 240 мандата! Вие не разбрахте ли, че не може да 
функционира нито една институция, още повече представителната власт – Народното 
събрание, без участието на всички. Защото на нас ни тежеше тази една година, когато 
бойкотирахте, когато ругаехте основателно, неоснователно опитите за 
институционалност. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
И защо смятате, че утре Вие, ако вземете многото мандати – тези, които не са влезли в 
Народното събрание, и тези, които са влезли, но не признават едноличната Ви власт, ще
бъдат длъжни да спазват Конституция и институционални правила? Защо смятате, че 
примерът, който давате – за отношение към институциите, към Парламента, няма да 
бъде заразителен? Напротив, той може да бъде много заразителен, което очертава 
период на по-дългосрочна политическа нестабилност, независимо от изборния 
резултат. И това не е само към Вас. Това е към всички тези, които смятат, че без 
нормални отношения на политическите партии, без нормално отношение към 
институциите може да функционира демократичният модел по телефона, във Фейсбук, 
с подхвърляния в медиите. Не може! 
Вие днес заплашвате тези хора, утре други ще заплашват тези, които Вие избирате. 
(Реплика от народния представител Семир Абу Мелих.) Така ли ще градим държава? 
Кой ще иска да стане член на институция, която, така или иначе, се избира от 
Народното събрание или се назначава по волята на изпълнителната власт? Кой? Как ще
тежи неговата дума, как ще се уважава тази институция, която в зародиш, независимо 
от качествата на персоналния субстрат, се опитваме да бламираме? Искате страната да 



има финансова дисциплина?! Искате да има контрол при разходване на публичните 
средства?!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Къде бяхте една година?
МИХАИЛ МИКОВ: Не искате това. Искате повсеместен пожар! Сигурно ще го 
получите, независимо от резултатите на които и да е избори. Независимо! Защото в 
условия на криза, в условия на обострена социално-икономическа ситуация, такъв 
подход поражда винаги равно по тежест и обратно действие. (Реплики от ГЕРБ.)
Сега, спечелили сте европейските избори и усещането, миризмата на власт възбужда 
посланията Ви по отношение на пълния триумф за вземането на институциите, но този 
триумф е твърде, твърде лъжовен. (Възгласи от ГЕРБ: „Не е така!”) 
Смятам, че към избора на Сметната палата трябва да се отнасяме сериозно, най-
малкото, защото от нея очакваме – от хората, които са там, куражът да спазват 
законите, а не да слушат поръчките на една или друга политическа партия. Именно 
затова мандатът им е седем години. Вие смятате, че две правителства ще контролират? 
Може много повече правителства да контролират. 
Разбира се, има и друг подход – освен персоналните заплахи, утре да разтурите 
Сметната палата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Има и такъв подход, и той прозвуча във Вашите изказвания. (Реплики от ГЕРБ.)
СЕМИР АБУ МЕЛИХ (ГЕРБ, от място): Това абсолютно не е вярно.
МИХАИЛ МИКОВ: Но вижте, тогава, когато правиш нещо, винаги трябва да се 
замисляш какво могат да направят другите и какво може да се случи после. (Реплики от
ГЕРБ.)
Смятам, че днес трябва да изберем Сметната палата, за да се влезе, включително в 
изборната ситуация, с един орган, който изпълнява законовите си задължения, който 
може поне частично да компенсира институционалния вакуум, който наистина е много 
добър. (Реплика от народния представител Семир Абу Мелих.)
Аз знам, че Ви устройва да няма Сметна палата – нито нова, нито стара; да няма 
Комисия за конфликт на интереси – нито нова, нито стара. Да, ние имаме един грях, че 
трябваше по-активно да положим усилия за възстановяване на институциите. (Реплика 
от народния представител Семир Абу Мелих.)
Тази една година не стигна. И не институции така, както ги разбираме – или са наши, 
или да ги запалим, а институции, които могат да вдъхват доверие в обществото и да 
имат собствен авторитет, а не съветници на един или друг политик, душеприказчици, 
изпълнители.
Уважаеми народни представители, това беше само повод да кажа тези неща. Смятам, че
никой – дори от опозицията, не постави под съмнение професионалните качества, а 
смятам, че и куражът на предложените кандидати, които днес са на вниманието на 
Народното събрание и смятам, че те ще получат доверие. 
Аз искам да Ви благодаря за куража в този момент да поемете отговорността – не пред 
БСП, не пред ДПС, не пред Четиридесет и второто Народно събрание – пред 
българските граждани, защото България има нужда от Сметна палата и Вие ще носите 
тази отговорност. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Миков.
Пет заявки за реплики. (Реплика от народния представител Семир Абу Мелих.) Аз не 
чух да е споменато Вашето име. Моля Ви, Вие може да сте помислили, че сочи Вас, а 
да е посочил госпожа Цачева. (Реплика от народния представител Семир Абу Мелих.) 
Първи поиска реплика господин Семир Абу Мелих, след това господин Ненков, след 
това господин Лъчезар Иванов. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.) Не 
чух да е споменал Вашето име. 
Имате възможност за реплики и за изказвания. (Реплики.) 



По начина на водене ще дам думата на всички, които искате, след като приключи 
процедурата, но нека първо да приключим с репликите. 
Заповядайте, уважаеми господин Абу Мелих.
СЕМИР АБУ МЕЛИХ (ГЕРБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Миков, никой не е заплашвал тези хора.
Обръщам се към кандидатите – не го слушайте какво Ви говори, това е професионален 
политик, който от нищо прави нещо и затова сме на това дередже тук. Обратно, опитах 
се да Ви дам съвет, че Вие ще станете жертва на техните действия. От ГЕРБ се 
опитваме да Ви подадем ръка, да Ви извадим от това блато, в което ще Ви вкарат те.
Знаете ли защо никой не коментира Вашите качества и професионални умения? Защото
препоръката е от някой, който вече няма никакви качества, според избирателя. Това Ви 
е проблемът! 
Знаете много добре, че човек като отива да кандидатства за работа, в неговото СV пише
препоръки. Вашата препоръка – колкото и да Ви е добро образованието, е от хора, 
загубили легитимация. Това е проблемът! Не сте Вие физически, не сте Вие 
персонално, не е институцията, ситуацията, в която се намираме, е проблемът. Нищо 
повече, нищо по-малко! 
Повтарям, лични заплахи към Вас не е имало. Обратно, опитваме се да Ви подадем 
ръка, за да може да не влезете в техния капан. Нищо повече, нищо по-малко!
Към професионалните политици – ако говорехте по-малко и работехте повече, много 
отдавна България щеше да е на друго дередже, обаче точно защото само говорите и 
нищо друго не правите, затова сме на това положение. Затова нямаме здравеопазване! 
Затова една година говорите за здравеопазване и нищо не се случва!
Последно и приключвам. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.) Щом е 
легитимно това Народно събрание и вземаме заплати, защо не вземете да вдигнете 
двойно минималната работна заплата – както миналия път? Пенсиите – тройно, и си 
тръгвайте! И ще оправите положението! (Реплика от народния представител Цецка 
Цачева.) Вие имате прецедент за това – нали е легитимно?! Станете и кажете! „Атака” 
искаха 500 лв. пенсия – гласувайте го, 1000 лв. минимална работна заплата – гласувайте
го, и друго каквото имате като социални ангажименти – гласувайте ги, и си тръгнете. 
Имайте предвид, че можем да ги изпълним! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, уважаеми господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Първо, моля да бъде удължено времето на нашата парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Удължете времето.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Жалко, че господин Миков излезе. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Той ще се върне.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Дано да ме чува. Неговото изказване нямаше никаква връзка
според мен с днешния дебат и с тази точка от дневния ред, но както и да е. (Възгласи: 
„Е-е-е!” от КБ.)
Искам да кажа на господин Миков следното. Много ми хареса неговото изказване, само
обаче не трябва да забравяме някои факти. Той много бързо започна да говори сякаш е 
опозиционна партия, сякаш е човек, който една година не е бил председател именно на 
това Народно събрание, сякаш неговата партия не е управляваща, идвайки на власт с 
идеята да върне държавата на хората, институциите, доверието в тях и така нататък. 
Някак си говори като в трето лице множествено число – видите ли, те направиха това, 
те направиха онова. Нима забрави, че именно по негово време Народното събрание 
беше обкръжено с жандармерия, огради, с хиляди хора, които протестираха отвън, не 
защото искат да го подкрепят в неговата дейност, а защото искат час по-скоро този 
Парламент да си подаде оставката. Не му прави чест на господин Миков по този 



елементарен начин да се опитва да си измие ръцете и да каже: „Ето виждате ли, всички 
са виновни. ГЕРБ са виновни за това, че Парламентът не работи”. Ние всеки ден сме 
свидетели на това, че управляващите партии не можете да си осигурите кворума в това 
Народно събрание, в собствената си партия не можете да направите така, че да бъдете 
на работа всеки ден, а говорите за това дали депутатите били безделници. 
Това, на което ставаме свидетели през последните дни специално от страна на 
Коалиция за България, извинявам се, но започнахте да се държите все едно падате 
отнякъде и започвате да говорите точно като опозиционна партия, но това няма как да 
бъде забравено – разберете го. Колкото повече упорствате, толкова повече хората ще 
губят доверие не само във Вас, а изобщо в институциите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте за трета реплика, господин Вучков.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, мога ли да отправям реплика в 
отсъствието на репликираното лице?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Можете, господин Вучков.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): В този Парламент всичко може.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Исках да споделя няколко мисли пред господин Миков, когото 
много уважавам. Слушах внимателно неговото изказване, което беше разположено в 
аспекта деинституционализация, която била наблюдавана през последните няколко 
години и особено може би през последната една година, при това в аспекта на нов 
избор на ръководство на Сметната палата. Съжалявам, но изобщо не съм съгласен с 
подобна постановка на въпроса. 
За каква деинституционализация ще говорим – обръщам се към господин Миков, дано 
да дойде след това да отговори на тези въпроси, след като те самите предизвикаха този 
проблем. Само допреди месеци Сметната палата функционираше пълноценно, с 
легитимно избрано ръководство. Просто Вие по изцяло политически причини – 
непрофесионални, решихте да приемете изцяло нов закон. Обърнете внимание, само, за
да смените ръководството! Това какво е?! Изказването на господин Миков ми 
приличаше точно като самообвинение и самокритика. Беше сменено ръководството 
само заради недоволството във Вашите редици, заради няколко одита, доклада на МВР 
и на Авиоотряда – това е самата истина.
Исках и нещо друго да кажа на господин Миков – дано да дойде и да отговори, по 
проблема за деинституционализацията. Многократно съм взимал думата, когато 
подготвяме седмичната програма на Народното събрание, за да призовавам лично него, 
да проявява повече воля, за да включваме изслушване и отчети на институции, 
държавни органи, включително и конституционно закрепени в дневния ред на 
Народното събрание, но за последната една година това изобщо не се случи!
Уважаеми колеги, само искам да Ви напомня, че има около 100 отчета, изводи, доклади
на институции в държавата, които изобщо не сме разгледали в пленарната зала, макар 
че законите ни задължават за това. (Народният представител Михаил Миков влиза в 
пленарната зала.) Така ли е, господин Миков? Има някои от тях, които са 
конституционно закрепени и чакат повече от година – около 100 са на брой, да не 
говоря за отчети на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет, Комисията по досиетата и много, много други. В този смисъл изобщо не мога да 
се съглася с обвиненията, които отправихте преди малко. 
Според мен кризата в институциите е предизвикана до голяма степен и от сегашното 
Народно събрание, най-вече от управляващите и лично от Вас. Благодаря. (Единични 
ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, уважаеми господин Миков, голямо 
очакване има към Вашата дуплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.



Уважаеми народни представители, съжалявам, ако нещо сте приели лично. Това е 
отговорност на всички. И колкото опозицията да смята, че не носи никаква 
отговорност, тя носи своята отговорност.
Да, господин Вучков, съгласен съм с Вас. Въпреки голямото ми желание да засилим 
отчетността на органите, в които Народното събрание изцяло или отчасти избира 
състава им, това остава дълг на Четиридесет и второто Народно събрание. То беше дълг
и на Четиридесет и първото Народно събрание, защото голяма част от докладите са от 
2010-2011 г. Това не можахме да решим, включително и заради липсата за ритмичност 
в работата, заради проваляне на заседанията. Това е факт, всички го знаят и неговото 
повтаряне не натоварва с повече отговорност някого. То е факт! Нека хората да 
преценят кой, как и защо.
Това, което обаче направихме в Четиридесет и второто Народно събрание – 
реализирахме парламентарния контрол върху изпълнителната власт, така както е в 
конституционния модел. Нямаше вот на недоверие, в който министър-председателят и 
министрите да не са тук. За разлика от предишното Събрание, където на вотовете на 
недоверие министър-председателят се държеше като канцлер и дори не благоволяваше 
да посети Народното събрание. Нещо повече, въведохме истински парламентарен 
контрол, без предварително написани въпроси. Понеже поставяте въпроса каква е 
разликата между Четиридесет и второто и Четиридесет и първото Народното събрание 
– и министър-председателят, и заместник министър-председателите, и министрите 
изпълняваха коректно и точно тези си ангажименти за отчетност пред законодателния 
орган. Това не е ли така? Защото днешният министър-председател никога не си позволи
да има такова отношение към Българския парламент, каквото имаше предишният. 
Проблемът е друг. Проблемът е, че на Вас това Ви харесва. Проблемът е, че Ви е 
приятно и проблемът Ви е, че смятате, че така изглежда българският конституционен 
модел. Той не изглежда така. Въпросът за Сметната палата е част от тази философия, 
по която трябва да се спори, да се обсъжда, но в крайна сметка е конституционният 
смисъл. (Реплика на народния представител Александър Ненков.)
Ненков, на теб няма да ти отговарям! Тези въпроси можеш да си ги прочетеш, можеш 
да потърсиш хора да ти ги обяснят. Аз не смятам, че имам някакви функции по 
разясняване на тези неща към теб.
Истината е, че оттук насетне България я чакат тежки дни. Те няма да станат по-леки, 
независимо от изборите, които с нетърпение очаквате. Това ще го усещат гражданите – 
кой по-рано, кой по късно. 
Без уважение към институциите не може да има демокрация, не може да има 
върховенство на закона. Днешната дискусия, по начина, по който я проведохте, е част 
от отрицанието на това разбиране. Никой не зададе въпрос на председателя на 
Сметната палата, на уважаемите кандидати за членове как те виждат своята работа, 
какво ще вършат? Всъщност това няма значение. Важното е да ги посрещнем със залп 
от опозиционен огън и да ги смутим да не вършат работа си. Пожелавам Ви да си 
вършите работата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Миков.
Госпожо Цачева, заповядайте за лично обяснение.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Миков! 
Ако ме чуете, ще Ви направя личното си обяснение. Не виждам възможност от Ваша 
страна. 
Госпожо председател, бихте ли призовали господин Миков да ме чуе, правя лично 
обяснение на него. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Миков, призовавам Ви! 
Госпожа Цачева иска да говори на Вас.



МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): То е към залата, а не към мен.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, тъкмо щях да Ви благодаря и да Ви кажа, че съм 
приела искрено отношението Ви към институциите в България. Но след това, което 
демонстрирахте, след изказването си – да напуснете залата, и да не се чуете в 
репликите на народните представители...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Той ги чу, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Слушането се осъществява от едно-единствено място – от 
пленарната зала.
Кога разбрахте, господин Миков, че има институционална криза? Хубаво говорите, аз 
Ви вярвам, че сте искрен, но ако датата беше 11 юни 2013 г., ако нямаше 14 юни 2013 
г., ако с усещането за самодостатъчност не ръководехте Четиридесет и второто 
Народно събрание, да, тъжно е, и мен ме боли като парламентарист, убеден, че 
Народното събрание днес не е това, което залага дневният ред на обществото, и сме 
стигнали до там – кръгла маса по думите на господин Местан, консултативен съвет, 
свикан вече от Президента, там да се определя дневният ред и какво ще чака да 
решавате в следващите дни...
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Господин Местан не е искал кръгла маса никъде.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защо не в Народното събрание, господин Миков? Защото и с 
Вашето участие авторитетът му е такъв, какъвто е в момента, и сме в тежката 
политическа криза, в която сме. Но тя не е от днес, тя не е от вчера, след анализа на 
Вашата партия.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Тя е от февруари месец.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тази криза е повече от година и българските граждани заявяваха 
това нееднократно. Но с присъщия си манталитет да не чувате какво се казва от другата
страна, с тайни договорки да подберете макар и професионалисти – хора-кандидати за 
членове на Сметната палата, не е днес моментът тук, когато вече сме пред разпускане 
от Президента. Това е била нашата позиция сутринта на Председателския съвет.
Много добре знам, че никой не може да влияе на дневния ред на Народното събрание, 
ако Народното събрание живее. А ние сме политически трупове, господин Миков, и 
заради Вашето управление на това Събрание. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Цонев, заповядайте за 
процедура.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предвид 
следващата точка от дневния ред, а именно разискванията по внесения вот на 
недоверие, правя процедурно предложение да продължим заседанието до приключване 
на тази точка и тогава да дадете почивка.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Добре, господин Цонев – приемам Вашето 
предложение, не е нужно да го подлагам на гласуване.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ, от място): Аз обаче искам процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Първо господин Главчев поиска процедура.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): От името на Парламентарната група на ГЕРБ искам 30 
минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, почивка до 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, заповядайте в залата. 
Почивката свърши.
Продължават дебатите по Проекта за решение за избор на членове на Сметната палата.
Заповядайте, господин Иванов.



ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, както каза и говорилият преди мен, 
нямах намерения да се изказвам, но бях провокиран от тезите, изложени пред нас. 
Винаги съм смятал, че съм обективен и съм се стремял в своята оценка и политически 
изказвания да бъда обективен.
Бях провокиран тук от изказването на господин Миков за деинституционализацията на 
нашето общество.
Уважаеми колеги, искам да кажа следното. Парламентарните групи в Четиридесет и 
второто Народно събрание определят политиката в цялата държава. 
Деинституционализацията на нашето общество започна от деня, в който беше избрано 
Четиридесет и второто Народно събрание. Спирам дотук.
Какво се случва от тук нататък, уважаеми колеги? Всички знаете как бе избран най-
висшият орган на държавата – Народното събрание. Беше избран със златния пръст, 
поставен от „Атака”.
Уважаеми колеги, от тук нататък в интерес на истината, правдата, в интерес на 
българския народ, трябва да кажем, че деинституционализацията започна от този 
момент. Правителството, избрано по-късно, също бе избрано по този начин. Когато се 
започне градеж на нещо ново, на дом, къща, когато основите са положени неправилно, 
както се казва, са направени от нездрав материал, няма как това да издържи на времето 
и бурите. Тези бури дойдоха много бързо. Вие видяхте, че когато българският народ 
бъде под една или друга форма измамен, той отговаря и проявява много бързо своята 
реакция. 
Ще кажа нещо повече за деинституционализацията. Казах как е създадено 
ръководството на Народното събрание и как е създаден Министерският съвет. 
Уважаеми дами и господа, бих разширил още малко сферата, когато говорим за 
законодателни промени. Само да припомня какви закони бяха изградени в Четиридесет 
и второто Народно събрание. За да бъдат избрани дадени хора, бяха променяни закони. 
Ще спомена кратко само Държавна агенция „Национална сигурност”. Ще спомена 
закони в области като здравеопазването и образованието, където също се започна с 
махане на професионалисти и подмяна с политически верни хора. 
Да, може би това не се харесва, но искам да го кажа в името на истината. Тази 
деинституционализация не беше определяна от Политическа партия ГЕРБ, която е 
опозиция.
Нещо повече, ще цитирам колега, който присъстваше в няколко поредни народни 
събрания – той казваше, че отговорността за кворума е на управляващите, но и това се 
забрави. 
Ще продължа нататък. Когато говорим за деинституционализация, трябва да кажем и за
приетите закони, както напоследък се обсъжда как трябва да бъде приет Законът за 
МВР. Мисля, че е крайно време да се сложи „стоп” на деструктивното действие и 
говор, защото те имат действие върху обществото. 
Ще говоря и за Сметната палата, тъй като в момента това е основната тема. Ще кажа 
следното нещо: Сметната палата в лицето на уважаемия проф. Валери Димитров 
направи изключително важни промени, които имат отражение върху нейната 
ефективност. Този професионалист беше избран не от правителството на ГЕРБ и 
всички, които присъствате тук, добре го знаете. Той беше избран от времето на НДСВ и
от времето на тройната коалиция. Не бива да се забравя това, не бива да има 
политически привкус един независим орган, но той се политизира изключително много 
при избора на новия председател. Това също не бива да бъде забравяно!
Нещо повече, говорим, че България е в икономическа криза. Как отговаряме на тази 
икономическа криза? – С пилеене на бюджет. 
Искам да кажа и следното нещо. Нямам нищо против господата, които са предложени 



тук за ново ръководство от девет членове. Не зная какво налага съставът на Сметната 
палата да се увеличи от трима на деветима членове. Не зная дали това ще повиши 
ефективността и безпристрастността на Палатата. 
РЕПЛИКА ОТ КБ: Такъв е законът.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Ще ми направите реплика след това.
Такива промени, както се казва по шаблон – „в дванадесет без една минута”, няма как 
да минат пред обществото. 
Пак казвам: тези вероятно много добри професионалисти, техните характеристики и 
професионални качества не бяха разгледани и обсъдени в обществото. Мисля, че 
времето е такова, че трябва да има по-голяма прозрачност и чуваемост, ако щете.
Пак казвам: нямам нищо против тези хора, тъй като не ги познавам, но и обществото не
ги познава. 
Време е да сложим точка на безлегитимността при избора на хора на такива важн
 и отговорни длъжности. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Има ли реплики? Няма.
Госпожо Атанасова, заповядайте за процедура.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа 
народни представители! Тази сутрин Народното събрание гласува може би последната 
програма за работата си за периода 11-13 юни. (Реплики от КБ.)
Като т. 2 в тази програма е записано „Проект на решение и обсъждане вот на недоверие
към правителството” с фиксиран час и ден – сряда, 11 юни, 11,30 ч. В момента вече е 
дванадесет без петнадесет, господин председател. И ако Министерският съвет 
провежда последното си заседание, аз считам, че е редно да присъства в пленарната 
зала, за да чуе нашите аргументи по вота на недоверие. Затова, господин председател, 
моля да спазим Програмата за работата на Народното събрание и да преминем към 
обсъждане на т. 2 – Проект за решение за гласуване на вот на недоверие към 
правителството. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Атанасова, ние сме още на първа 
точка. Вярно е, че в програмата е записан час. (Реплики от ГЕРБ.) Да, това е така. Това 
е толкова явно, че не е необходимо да се коментира. Има ли противно предложение? 
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
По тази причина преди почивката направих процедурно предложение да продължим 
обсъждането по тази точка до завършването й, тогава да вземем почивка и започне след
това втора точка. Подновявам процедурното си предложение да продължим по тази 
точка до нейното окончателно приключване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Всъщност Вашето предложение преди 
почивката беше до почивката, но в момента процедурата е ясна. Госпожа Атанасова 
предложи да преминем към втора точка в съответствие с програмата. Господин Цонев 
има противоположно предложение – да продължим с първа точка до завършването й. 
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Гласуваме предложението на госпожа 
Атанасова. След това ще имате възможност за процедура. 
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Ние имаме процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не може процедура върху процедура без да 
сме я гласували. 
Уважаеми народни представители, моля заемете местата си в залата, предстои 
гласуване.



ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: В процедура на гласуване сме по Вашето 
предложение, госпожо Атанасова. След това ще имате възможност за процедура по 
начина на водене и каквото друго желаете.
Моля, заемете местата си в залата, предстои гласуване. 
Гласуваме предложението на госпожа Атанасова да преминем към втора точка от 
нашата програма. 
Моля, гласувайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Гласували 100 народни представители: за 2, 
против 95, въздържали се 3.
Предложението на госпожа Атанасова не е прието.
Заповядайте, господин Вучков – процедура по прегласуване.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги 
народни представители! Струва ми се, че се намираме в процедурна грешка. Преди 
малко колегата Десислава Атанасова направи процедура по начина на водене, където 
поиска разяснение точно в каква ситуация се намиране от парламентарна гледна точка. 
(Реплики от КБ и ДПС.) Изрично тя каза, че има приет дневен ред за цялата седмица за 
работа на Народното събрание, обърнете внимание на т. 2 – днес в 11,30 ч. трябва да 
започнат дебатите по внесения вот на недоверие. Тя не е правила изрично предложение 
да правим размествания в програмата. След това господин Цонев направи подобно 
предложение. Така че, уважаема госпожо председател, консултирайте се с господин 
Имамов до Вас и обяснете какво гласувахме преди малко, след като колегата Атанасова
изобщо не е предлагала разместване в програмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Цонев, за процедура.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, за да няма объркване, моля 
подложете на гласуване процедурното ми предложение, а именно да продължи 
разглеждането на т. 1 до окончателното приключване и след това да преминем към т. 2.
Тоест, правя процедурно предложение часът за разглеждане на т. 2 да не е 11,30, а да 
бъде тогава, когато приключи т. 1.
Достатъчно ясно ли казах процедурата си?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Да, уважаеми господин Цонев, ясно е и за мен и 
за цялата зала.
Желаете обратно процедурно предложение ли?
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Подлагам на гласуване процедурното 
предложение на господин Цонев.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура!
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Не може! В момента сме в процедура на гласуване. 
Ще почакаш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Гласуваме процедурното предложение на 
господин Цонев. (Реплики между народните представители Десислава Атанасова и 
Атанас Мерджанов.)
Моля Ви, господин Мерджанов, отнасяйте се уважително към госпожа Атанасова.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2. 
Предложението е прието. 
Заповядайте, господин Цонев, за изказване.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Ще Ви дам след изказването на господин Цонев.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедурата се дава преди изказването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, госпожо Атанасова, за процедура.



ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Госпожо Манолова, има Правилник за работата на Народното събрание. Не е лошо след
една година да го научите.
Госпожо Манолова, искам процедура на прегласуване, тъй като не успях да гласувам. И
преди да обявите процедурата на гласуване и прегласуване на предложението на 
господин Цонев – поименна проверка.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Няма гласуване, за да искаш поименна проверка.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Ей сега ще има прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаема госпожо Атанасова, дадох думата 
преди това за изказване на господин Цонев. 
Аз разбирам желанието Ви за процедурни хватки. Ще имате възможност да поискате 
проверка на кворума. Предстоят и други гласувания, най-малкото гласуване на 
членовете на Сметната палата. Така че може да подновите предложението си тогава.
Сега подлагам на прегласуване...
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Какво изказване при процедура на 
прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Прегласуване, колеги, предложението на 
господин Цонев. (Реплики.)
Прегласуваме предложението на господин Цонев т. 2 от седмичната програма да 
започне след приключването на избора на членовете на Сметната палата.
Гласували 92 народни представители: за 89, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието, продължаваме с дебатите.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: След изказването на господин Цонев, на когато 
вече дадох думата и го прекъсваме няколко пъти.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура се дава веднага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Трети път давам думата на господин Цонев.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Аз отдавна я искам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Вие току-що дойдохте на втория ред, господин 
Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Но аз я исках и от място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Добре, след изказването на господин Цонев ще 
Ви дам възможност за процедура по начина на водене. 
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Млади 
колега, разбирам, че с процедурни хватки не искате да ми дадете възможност да се 
изкажа. (Реплика от народния представител Александър Ненков.) Разбирам, че се 
притеснявате от това, което ще кажа, и имате основание да се притеснявате. Ще 
направя всичко възможно да не Ви опровергая. 
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Надявам се.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми колеги, четвърти месец продължава битката на ГЕРБ за 
Сталинград! Парламентарната група на ГЕРБ превърна приемането на закона, смяната 
на модела и избора на председател и членове на Сметната палата в Сталинградската 
битка, в защита на партийно послушния проф. Димитров – доказано партийно, на 
ГЕРБ, послушния проф. Димитров! Забележете, с един-единствен аргумент, повтарящ 
се не сто, а хиляда пъти! Искате да овладеете партийно най-върховния одитен орган на 
страната! 
Овладеният от тях партийно орган, доказано, с мейли, с дейност, с всичко, абсолютно 
всичко – няма действие на проф. Димитров в Сметната палата, което да не е било 
съгласувано с Вас, с Вашия лидер, с Вашия заместник-лидер Цветанов! То не бяха 
мейли, то не бяха повтаряне на одити, докато им харесат, то не бяха инструкции от 



секретарки и така нататък! 
Днес искам да Ви припомня етапите на тази Сталинградска битка. Първо започна с така
наречената „конструкция” на модела. След като се убедиха, че всъщност моделът е 
работил успешно в страната и не могат да защитят двугодишното функциониране на 
новия модел, колегите от ГЕРБ пренесоха битката, не без помощта на въпросния 
професор, и в Брюксел – с няколко депутати от Европейската народна партия! И какъв 
беше аргументът? Аргументът против модела какъв беше? Че ни приеха точно с този 
модел и с тази Сметна палата, и с този професор, оглавяващ Сметната палата при 
стария модел – затворихме Глава двадесет и осма! 
И изведнъж – какво, модела не можело да го сменяме. Можем, разбира се. Можем, той 
не противоречи на европейските правила. И Конституционният съд в решението си 
казва, че всяко управляващо мнозинство има право да сменя модела, че при смяната на 
модела мандатите се прекратяват и така нататък. 
Тоест всичко онова, което се опитвате до последно с процедурни хватки, с изчерпване 
на времето, с инсинуации, откровени лъжи да внушите на обществото, се свежда само 
до защита на въпросния професор, който Вие го бяхте овладели партийно! 
И сега говорите, че тези достойни хора – осем членове на Сметната палата и техният 
председател, щели да бъдат овладени партийно! Извинявайте, дайте им възможност да 
работят! Дайте възможност да видим дали ще има мейли към тях, дали ще им диктува 
някой как да работят, дали ще работят принципно, дали ще работят професионално! 
Като чета биографиите им, се срамувам от Вашите думи! Не може по такъв начин тук 
професионалисти, като госпожа Стоянова, като господин Главчев, хайде другите 
колеги нямат професионален поглед към одитната дейност, на тях им е простено, да 
говорите такива неща. Да говорите за легитимност на Народното събрание! Народното 
събрание е легитимно, докато свърши мандата му или докато подаде оставка! Нито 
първото се е случило, нито второто! Народното събрание е легитимно да избира този 
орган! 
Напротив, обратното би било ужасен прецедент – да приключим работата си и да 
оставим върховния одитен орган, който проверява и нас, и нашите партии, и изборния 
процес, нефункциониращ, защото законът е приет! Харесва ли Ви, или не Ви харесва, 
ако един ден дойдете на власт, ще го отменяте или не, но законът е приет и в момента 
органът не е конституиран! 
Кое е неморалното и кое е нелегитимното? Неморалното и нелегитимното е да оставим 
органа така – той не може да функционира така, най-малкото защото няма правила, по 
които да съществува старият модел! Правилата са нови и те са в новия закон. 
Какво се опитвате да внушите и какво се опитвате да саботирате? Приет е законът – 
трябва да извървим всички стъпки по този закон! Ако по народната воля дойдете да 
управлявате или друг дойде да управлява и реши, окей, нека да го прави. 
Ние си поемаме отговорността за това, че искаме колективен модел на управление на 
Сметната палата. Колективният одитен орган за нас е по-добър – за България и за 
условията, в които функционира нашата демокрация. Убеден съм в това, както съм 
убеден, че никой от нас няма да вдигне телефона на тези хора и да им дава инструкции. 
В това съм убеден, защото съм бил и друг път председател на Бюджетната комисия и 
нито веднъж – отговорно го заявявам пред Вас, не съм се обаждал нито на проф. 
Димитров, нито на предишния председател на Сметната палата! По никакъв въпрос! По
нито един въпрос! И нито един от моите колеги не го е правил! Нямате никакво 
основание да ни внушавате, че това ще се случи. 
Нека да си завършим работата, нека да постъпим професионално – има приет закон, 
действията, стъпките по него трябва да бъдат извървени докрай. Тоест трябва да 
изберем тези достойни хора. 



Ако искате да ги питате нещо, поканих ги в Бюджетната комисия – Вие напуснахте 
комисията, казахте: „Няма да ги питаме”. Тук в залата също не искате нищо да ги 
питате – искате да саботирате избора. 
Първо Ви казвам, че няма да го саботирате, няма да можете да го саботирате и второ, 
това е и правилното, и моралното! Защото всичко, което е законно, е морално – ако не 
знаете, да Ви го кажа. Щом по закон избираме членовете на този орган, имаме 
моралното право да ги изберем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Колеги, реплики ли желаете? 
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Споменахте ли господин Цветанов? (Обръща се 
към народния представител Йордан Цонев.)
Заповядайте, господин Цветанов.
Момент, първо господин Иванов иска да направи реплика – след него.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! 
Уважаеми господин Цонев, тъй като Вие казахте, че законът е приет и процедурата 
трябва да бъде изпълнена докрай, казахте, че няма никакъв политически мотив, искам 
да спомена нещо, което господин Миков припомни пред всички нас – за 
институционализацията. 
Вие действително правилно се изказахте. 
Когато прекратихте мандата на проф. Димитров – той е също с мандат, Вие знаете, че 
го прекратихте и променихте абсолютно цялата философия за избора на новото 
ръководство.
По никакъв начин политически ние не пипнахме Сметната палата, не променихме 
нейната функция и работа, което показва, че Политическа партия ГЕРБ в управлението 
си остави това ръководство да работи надполитически. Тоест по никакъв начин нямаше
политическа намеса. 
От тази трибуна искам да Ви задам следния въпрос: новият председател Лидия 
Руменова дали не е била съветник на господин Станишев? На това искам да ми 
отговорите, първо.
И второ, когато говорим за деполитизация на такъв орган, действително той трябва да 
отговаря на интересите на обществото. Считам, че към днешна дата променяте 
политическото в отношението на обществото.
И ако Вие действително сте откровен пред нас, трябва да кажете: има ли политически 
момент в промяната на закона и избора? Особено искам да ми отговорите за неговия 
председател: как тя ще бъде безпристрастна, след като е работила за председателя на 
Коалиция за България господин Станишев? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за други реплики към 
изказването на господин Цонев? Няма. 
Заповядайте, господин Цонев, за дуплика.
След това ще дам думата на господин Цветанов за лично обяснение. 
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми
господин Иванов, всички професионалисти имат професионални биографии. 
Елементарно! Тази професионална биография – си бил тук и там. Това не означава, че 
като заемеш един пост имаш някакви обвързаности с работата, там където си бил преди
това. 
Аз не виждам абсолютно никаква логика в това, че госпожа Руменова, между впрочем 
ние не избираме днес нея, а избираме членовете на Сметната палата, но няма да 
избягам от въпроса Ви – не виждам нищо лошо в това, че тя е била, ако се бяхте 
вгледали в биографията й, била е съветник не само на бившия премиер Сергей 



Станишев, но тя е работила в три министерства като главен юрисконсулт. Означава ли 
това, че е обвързана и с титулярите на онези министерства по онова време? Означава 
ли, че Вашият любим председател проф. Димитров е бил в ръководството на НДСВ, 
нещо означава ли това? 
Мисля, че отговорът на този въпрос е абсолютно логичен. Ние можем да избираме 
всеки един, в това число и от Партия ГЕРБ, след това по закон той става независим. И 
ако е професионалист, няма да позволи никой да му се меси в работата. Ние на това 
разчитаме.
Те са избрани, имат мандат седем години и аз наистина от тази трибуна за пореден път 
ги призовавам от тук нататък наистина да бъдат професионалисти. Да бъдат 
професионалисти! Знам, че ще бъдат подложени на натиск, но не от ДПС. 
Има една друга партия, която оказва натиск върху институциите и аз ще се въздържа от
политизиране. Няма да я кажа, но хората се досещат коя е тази партия, която оказваше 
тежък институционален натиск. Дано сте се поучили от грешките си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами 
и господа народни представители! Уважаеми господин Цонев, Вашите твърдения 
поредно, както винаги, са пълна лъжа! Защото когато беше връчен одитът на Сметната 
палата на бившето ръководство на Министерството на вътрешните работи, ние имахме 
възможност да изложим нашите възражения.
Темата, която Вие поставяте на дневен ред, за тези имейли е след като беше връчен 
финансовият одит за дейността на Министерството на вътрешните работи.
Това, което поставихме чисто експертно, е, когато има такъв дълъг период от време да 
се види какво сме направили относно подобряването на финансовата дисциплина и 
приходите в Министерството на вътрешните работи.
Става въпрос за договора от „Сименс”. Договорът от „Сименс” беше сключен на цена 
116 млн. евро от човека, който седи до Вас!
Договорът със „Сименс” беше намален точно от ръководството на Министерството на 
вътрешните работи, което Вие визирате. Когато аз бях вицепремиер и министър на 
вътрешните работи го намалихме със 17 млн. евро. Това са 34 млн. лв. Точно това 
искахме да бъде упоменато в този доклад за добрите практики, които сме приложили и 
към това, кое сме се старали да правим и да защитаваме интереса на Министерството 
на вътрешните работи.
Що се касае до това, че сме имали възможност да има кореспонденция по имейли, аз 
съм убеден, че тук, тези, които ги предлагате да бъдат представители на този 
колегиален орган, също предполагам, че ползват компютър и, разбира се, че съвсем 
нормално е да работят с електронна поща. Но това, което искам да Ви изразя съвсем 
категорично е, че по този начин, по който правите тази политика, назначаването на тези
хора в дванадесет без пет, когато изтича мандатът на Четиридесет и второто Народно 
събрание, нали разбирате, че няма как те да се ползват с това обществено доверие, с 
институционално доверие.
Аз съм убеден, че при един следващ Парламент, разбира се, че ще бъдат направени 
промени.
А що се касае до качествата на проф. Димитров само да Ви кажа, че в 2005 г., когато 
той е избиран за шеф на Сметната палата, убеден съм, че и Вие също сте казали от тази 
трибуна добри думи за професионалните качества на проф. Димитров, който е бил 
професор по банково дело и сами разбирате, че няма как Вие самият дори да 
претендирате за повече знания и умения от него, при положение че сте го подкрепили и
той се е доказал като такъв, защото той преподава и в момента.



Що се касае до близките отношения или това, което казвате, че е оказван натиск, мога 
да Ви кажа, че с проф. Димитров съм разговарял само и единствено, след като ми беше 
връчен финансовият одит, за да можем да дадем нашите възражения. Дори в голямата 
си част те са дадени писмено от заместник-министрите, към които имаше конкретни 
препоръки и констатации. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цветанов.
На господин Ненков обещах да дам думата за процедура по начина на водене. (Шум и 
реплики. Народният представител Йордан Цонев иска думата за лично обяснение.)
Лично обяснение не мога да Ви дам. Ако искате по начина на водене – добре. (Шум и 
реплики.)
Отстъпвате ли, господин Ненков, на господин Цонев? Добре, благодаря Ви.
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, госпожо председател. 
По начина на водене – мисля, че трябваше да направите забележка на колегата 
Цветанов за употребата на изрази, „лъжи”.
Аз не смятам, че съм казал на някой от тази трибуна, че лъже, за да се употребяват 
такива изрази. Толкова повече, че това, в което съм обвинен, че е лъжа, е абсолютно 
документален факт и изобщо тук не става въпрос за това дали да се включи като 
възражение в одитния доклад нещо, на което имате право, а ставаше въпрос за 
доказаното по хронология от Вашата секретарка и тонът, с който е направено: „Какво 
трябва да Ви питат?!” Трябва да правите разлика. 
Никога не съм говорил тези неща напразно, само когато съм предизвикван, защото 
много добре знам, че всяко изнасяне на подобен факт срещу политически опонент в 
крайна сметка удря по институцията и затова Ви моля – не продължавайте. Това го 
правя през целия мандат на това Народно събрание. Не продължавайте да дърпате 
езиците ни за такива неща, които после удрят по институцията, защото в крайна сметка 
хората Вас и мен ще ни забравят, обаче институцията ще остане да работи и тя има 
нужда от авторитет. А когато изнасяме тези факти ние удряме по нейния авторитет. 
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Уважаеми господин Ненков, заповядайте. (Реплики.)
Процедура по начина на водене има, която е извън времето. Може да прави бележки, 
когато поиска.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Процедура.
Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, преди малко стана едно объркване, един малък фарс относно начина 
на работата, а именно в програмата, за дневния ред за днешния пленарен ден, но това 
Вие го забъркахте и преждеводещият на Събранието, тъй като в правилника ясно е 
описано и е гласувано в днешния дневен ред в 11,30 ч. трябваше да започне гледането 
на вот на недоверие.
И тъй като знаем, че премиерът Орешарски е тук, хубаво е да не го караме да ни чака, 
затова правя процедура да прекъснем за момент гледането, приемането на нови членове
на Сметната палата.
И тъй като не ми давате думата, очевидно вече сигурно 15 20 минути, преди да се 
подложи на гласуване моята процедура, правя друга процедура – да направите 
поименна проверка на кворума в залата. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Ненков! (Шум и реплики.)
Момент! Уважаеми колеги, моля за тишина!
Вие имате възможност и право, и аз Ви давам думата да правите бележки по начина, по 
който водя пленарното заседание, но това е процедура, която е извън времето на 



парламентарната група, но времето на парламентарната Ви група изтече с репликата на 
господин Лъчезар Иванов, така че възможност да правите друго процедурно 
предложение, без да имате време на групата, просто нямате! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Обяснявам, а що се отнася до предложението, коректно го направи господин Цонев – то
е в чл. 51, ал. 2, в който, цитирам, е казано: „процедурни са въпросите, в които се 
възразява срещу конкретно нарушаване” и така нататък, или „които съдържат 
предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието”, 
така че господин Цонев се възползва от възможността да направи процедура за промяна
в дневния ред на заседанието, а именно удължаване времето за първата точка от 
седмичната програма.
Вие възразявате. Аз Ви отговарям. Тоест, Вие можете да възразявате по начина на 
водене извън времето на групата, но не можете да правите процедура за прекратяване, 
отлагане или нещо друго, тъй като Вашата група вече няма време за това. (Шум и 
реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте по начина на водене. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
По начина на водене, уважаеми колеги, могат да вземат думата, колкото пъти искат и аз
им я давам. Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Да, господин Стоилов, до обяд!
В крайна сметка, госпожо председател, аз искам да ми покажете къде в правилника 
пише, че когато се прави процедура от някой народен представител, това се отчита във 
времето за изказване и за реплики по дадената тема. Ако ми покажете къде е, с 
удоволствие ще Ви се извиня, но се съмнявам, че в момента говорите истината.
Аз направих процедура, като всеки един народен представител може по всяко време на 
заседанието да направи процедура. И аз правя процедура да се прекратят 
разискванията, да преминем към точката за гледане на вота и преди това да се направи 
поименна проверка. Не виждам какво толкова не Ви е ясно.
Вие забъркахте тази каша, тъй като Вие самите като народни представители не спазвате
това, което Вие самите сте гласували. Ние сме гласували в 11,30 ч. да се гледа точката, 
а после с всякакви еквилибристики се мъчим да отложим това нещо. Извинявам се! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Ненков, цитирам чл. 54, ал. 3
от Парламентарния правилник. Ако искате, отворете да следите дали коректно го чета.
Там се казва следното:
„(3) За време на парламентарните групи се смята времето:
1. през което са говорили техните народни представители;
2. през което са говорили техните председатели;
3. за което народните представители от съответните парламентарни групи са правили 
реплики или са вземали думата по процедурни въпроси, с изключение на тези, които се 
отнасят до начина на водене на заседанието.”
Тоест Вие извън времето на групата можете да ми правите забележки, когато поискате, 
но не мога да Ви дам извън времето на групата възможност за процедурни въпроси, 
защото така пише в Парламентарния правилник.
Уважаеми колеги, има ли още някой, който иска да се изкаже по точката от дневната 
програма? (Реплики: „Няма! Няма!”) 
Тогава пристъпваме към гласуване.
Преди това ще прочета проекта за решение, който е внесен: „Решение за избиране на 
членове... (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Нека да го прочета, ще Ви дам думата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Да, няма желаещи за изказване.
Парламентарната група на ГЕРБ няма повече време; Парламентарната група на 
Коалиция за България има още 18 минути и 20 секунди; Парламентарната група на 



ДПС има около 17 минути, сега ще ми направят справка; „Атака” има 20 минути; 
независимите имат 5 минути.
Попитах: парламентарните групи желаят ли да вземат участие в дебата? Не желаят.
Закривам дебата.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Нямате време за процедура. (Силен шум и 
реплики от ГЕРБ.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте по начина на водене.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, правилно изчетохте 
оставащото време, но то е в рамките на дебата. Вие закрихте дебата. От тук нататък, 
уважаема госпожо Манолова, всяка парламентарна група, след като закрихте дебата, 
има право на съответните процедури и по начина на водене.
Уважаема госпожо Манолова, след като закрихте дебата, всички парламентарни групи 
са изчерпали своето време. Те нямат право повече да вземат отношение. Много Ви 
моля, не четете в крайна сметка този правилник като дявола Евангелието.
Господин Орешарски вънка чака да си подаде оставката, но аз правя процедурното 
предложение – преди да подложите точката на гласуване по дневния ред, поименна 
проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Лазаров, този спор вече се 
състоя между Вас и господин Имамов в предходно пленарно заседание.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Не е имало такъв спор. (Шум и реплики от 
КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Точно същият спор между Вас и господин 
Имамов. Вие нямате време да направите такова процедурно предложение. (Шум и 
реплики от ГЕРБ.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Вие закрихте дебата.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене. (Шум и 
реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Времето беше изконсумирано с репликата на 
господин Лъчезар Иванов. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Чета проекта за решение. 
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: След което господин Цонев и, предполагам, че 
всички ще са се изказали по процедурните въпроси и по начина на водене.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Госпожо Манолова, проверете стенограмата. Преди 15 
минути колегата Десислава Атанасова в рамките на времето, което имаше 
парламентарната група, поиска поименна проверка. Вие казахте, че след дебатите ще 
бъде направена тази проверка. Проверете в стенограмата – Вие тогава потвърдихте. 
Имахме време, госпожа Атанасова направи това предложение, Вие я уверихте, че ще 
бъде направена поименна проверка след дебатите, преди гласуването.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Нямате право.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Цитирам, казахте: „Бъдете спокойна, ще има гласуване, тогава 
ще направим поименната проверка”. 
Проверете стенограмата, не се отмятайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Михов, аз казах на госпожа 
Атанасова, че ще има възможност да поиска проверка на кворума при следващо 
гласуване, включително по състава, но междувременно господин Лъчезар Иванов 
изразходва цялото време на Парламентарната група на ГЕРБ. Тя можеше да направи 
такава процедура, ако не си бяхте изразходвали времето. (Силен шум и реплики от 



ГЕРБ.)
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Тя го направи. Как да не го е направила? (Шум
и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Не, не я направи.
Заповядайте, господин Цонев.
Заповядайте, госпожо Цачева, господин Цонев се колебае.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Манолова, няма да влизам в спор с Вас 
трябва ли да отхвърлите предложението, направено от ГЕРБ, или не. Но Ви призовавам,
като ръководеща пленарното заседание, тъй като според Вашите разсъждения нямаме 
възможност дори да поискаме разделно гласуване на отделните кандидати, за това моля
Вие да го направите, то е във Вашето правомощие като председател, а не да ни 
задължавате анблок да гласуваме всички предложени кандидатури. Надявам се, че ще 
намерите сили и доблест поне това Ваше предложение да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Цачева, ще предложа на залата 
членовете на Сметната палата да бъдат гласувани поотделно.
Има ли възражения, колеги? (Реплики: „Няма.”)
Да го подлагам ли на гласуване, или сте съгласни? (Шум и реплики.)
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Няма, ама трябва да се подложи на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Първо, ще прочета проекта за решение, след това 
ще подложа на гласуване предложението за разделно гласуване на членовете на 
Сметната палата:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на членове на Сметната палата
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република 
България, чл. 5 и чл. 6, ал. 2 във връзка с § 3, ал. 1 от Преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за Сметната палата
РЕШИ:
Избира за членове на Сметната палата:
1. Горица Николова Грънчарова-Кожарева;
2. Дилета Иванова Касабова-Токатлиян;
3. Евгения Петрова Пенкова-Панталеева;
4. Ширин Сабри Исмаил;
5. Златина Антонова Русева;
5. Мустафа Юсни Занков;
6. Стефка Вълева Михайлова;
7. Тома Маринов Дончев.”
Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от мен, за 
разделно гласуване на членовете на Сметната палата.
Моля, режим на гласуване.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Ненков, парламентарната Ви група 
изразходва времето си, това е проблемът. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Моля, дайте една справка за времето, което са използвали парламентарните групи. 
(Силен шум и реплики от ГЕРБ.) 
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Да, ще Ви дам думата по начина на водене. Той 
искаше някаква друга процедура.
Гласували 182 народни представители: за 64, против 114, въздържали се 4.
По начина на водене желае ли някой да прави процедура? (Силен шум и реплики: „Не!”
от КБ и ДПС.)



Колеги, подлагам на гласуване решението за избиране на членове на Сметната палата 
така, както го прочетох преди малко. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Гласуваме Решението за избор на членове на Сметната палата, което прочетох преди 
малко. 
Гласували 192 народни представители: за 111, против 80, въздържал се 1. 
(Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Членовете на Сметната палата са избрани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: За прегласуване ли има желаещи? Само едно 
прегласуване. Ако има желаещ, да дойде. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не желаете да 
прегласуваме. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми народни представители, (силен шум и 
реплики от ГЕРБ) следва процедура по полагане на клетва. Моля избраните членове на 
Сметната палата да дойдат на трибуната. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Отрицателен вот. (Силен шум и 
реплики, тропане по банките от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, минете на трибуната да положите 
клетва пред Народното събрание. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Народните 
представители от ГЕРБ напускат залата.) 
Моля Ви за тишина в залата! 
Които излизат, да излизат, останалите да уважим клетвата на членовете на Сметната 
палата.
Моля Ви, и през другата врата можете, разпределете се по входовете.
Заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен.
ГОРИЦА НИКОЛОВА ГРЪНЧАРОВА-КОЖАРЕВА, ДИЛЕТА ИВАНОВА 
КАСАБОВА-ТОКАТЛИЯН, ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ПЕНКОВА-ПАНТАЛЕЕВА, 
ШИРИН САБРИ ИСМАИЛ, ЗЛАТИНА АНТОНОВА РУСЕВА, МУСТАФА ЮСНИ 
ЗАНКОВ, СТЕФКА ВЪЛЕВА МИХАЙЛОВА, ТОМА МАРИНОВ ТОНЧЕВ: „Заклевам 
се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да
работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции като се 
ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при 
изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се!”. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. 
Изпълнявайте с чест законовите си изисквания. Сигурно не винаги ще срещате добра 
дума, но имайте сила да служите на държавата. Заповядайте да подпишете клетвените 
листове. (Членовете на Сметната палата получават клетвените си листове.)
Заповядайте за процедура, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, исках да 
направя отрицателен вот, но Вие не ми дадохте възможност. Нямах намерение да правя 
процедура за поименна проверка и мисля, че добре чухте в какво ще се състои 
изказването ми. 
В момента правя процедура по начина на водене, защото имах усещането, господин 
председател, че във Вашето изказване има известна доза искреност. Дори бях удивена и
имах усещането, че сте преживели катарзис, след като говорите за институции, за 
прозрачност и за отговорност. Това, което обаче се оказа фарс, е именно Вашето 
разбиране за институция, господин председател, за правата на всички избрани народни 
представители с вота на българските граждани и за представителната власт на тази 
институция.
Уважаеми господин председател, институция, която има рейтинг вече почти 5%, 
институция, която няма атмосфера на добронамереност, на колегиалност и на зачитане 



на правата на всички избрани от българските граждани, няма смисъл да съществува. 
В отрицателния си вот исках да кажа, че гласувах „против”, защото хората, които 
избрахте, хората, които номинирахте, може би няма да бъдат сечиво, с което ще ровите 
земята, а ще бъдат маша в политическите Ви ръце. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Атанасова. 
Благодаря Ви и за констатациите, и за споделените усещания.
Останах с впечатление, че сте се изказала в тази дискусия, защото доста активно 
участвате в нея. Ако наистина не сте се изказала, поднасям Ви своите извинения и Ви 
дадох възможност, под формата на изказване по начина на водене, да изкажете и 
отрицателния си вот. Сега ще направя и справката. Има ли сте процедури. Просто 
грешката е моя. Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, приключихме с избора на членове на Сметната 
палата. 

Следващото заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 15,55 ч.)

Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова
Алиосман Имамов

Секретари:
Пламен Нунев
Деница Караджова


