ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 29 май 2013 г.
Открито в 9,03 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, режим на регистрация. (Звъни.) Има кворум.
(Регистрирани са 121 народни представители. Продължителни ръкопляскания от залата.)
Откривам редовното заседание с нестихващи аплодисменти – това е добра обстановка.
Наши гости са Президентът на Република България, господин министър‐председателят и
кабинетът, патриархът, представителите на религиозните общности в България, магистрати и
представители на дипломатическия корпус. Казвам: „Добре дошли!” на гостите, които ще
участват в днешното заседание.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: По групи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, покажете резултата по групи. (Ръкопляскания от ГЕРБ.
Парламентарната група на ГЕРБ напуска пленарната зала. Ръкопляскания от левия блок.) Моля
Ви за тишина в залата.
Уважаеми народни представители, на Председателския съвет бе съгласуван Проект на:
„ПРОГРАМА
за работа на Народното събрание за периода 29‐31 май 2013 г.
1. Избиране на министър‐председател на Република България.
2. Приемане на структура на Министерския съвет.
3. Избиране на Министерски съвет на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ:…
Уважаемо народно представителство, уважаеми господин президент, уважаеми гости! До
председателя на Народното събрание е постъпило писмо със следното съдържание:
„Уважаеми господин председател,
В изпълнение на възложения от мен проучвателен мандат, кандидатът за министър‐
председател на Република България господин Пламен Василев Орешарски предложи в срока
по чл. 99, ал. 2 от Конституцията на Република България структура и състав на Министерския
съвет.
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България с Указ № 99 от 28 май 2013
г. предлагам на Народното събрание да избере Пламен Василев Орешарски за министър‐
председател на Република България”.
Чета съдържанието на Указ № 99:
„РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Президент
УКАЗ № 99
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Предлагам на Четиридесет и второто Народно събрание да избере Пламен Василев Орешарски
за министър‐председател на Република България.
Издаден в София на 28 май 2013 г.
Президент на Републиката: Росен Плевнелиев”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли противно предложение? Не виждам.
Моля, който е съгласен Зинаида Златанова … (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Не чувам тези подвиквания. Имате думата. Попитах за противно предложение. Иска ли някой
да направи противно предложение? Само, моля, не по този начин.
Предлагам Зинаида Златанова, Цветлин Йовчев, Кристиян Вигенин, Иван Данов, Димитър
Греков, Десислава Терзиева, Данаил Папазов, Петър Стоянович и Марияна Георгиева да бъдат
допуснати в залата.
Режим на гласуване.
Гласували 140 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 3.
Моля да поканите господата да заемат местата си в пленарната зала.
Уважаеми народни представители, преди да определя времето за разисквания, искам да
прочета проекта за решение по тази първа точка от дневния ред.
„РЕШЕНИЕ
за избиране на министър‐председател на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6, чл. 108 във връзка с чл. 86, ал. 1 от Конституцията
на Република България и по повод Указ № 99 на Президента на Република България от 28 май
2013 г.
РЕШИ:
1. Избира Пламен Василев Орешарски за министър‐председател на Република България.
2. Решението е прието от Четиридесет и второто Народно събрание на 29 май 2013 г. и е
подпечатано с официалния печат на Народното събрание.”
Уважаеми народни представители, на основание чл. 48, ал. 1 от прилагания правилник
Парламентарната група на ГЕРБ има 30 минути; Парламентарната група на Коалиция за
България –27 минути; Движението за права и свободи – 18 минути, Парламентарната група на
„Атака” – 15 минути.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказване.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент,
уважаеми господин министър‐председател, дами и господа министри, гости, колеги! От името
на Парламентарната група на ГЕРБ и на основание чл. 42, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание искам поименно преброяване на кворума в залата, тъй
като днес много пъти се споменаваше за коалиции. За последен път, преди важното гласуване
на кабинета, искаме да проверим коалицията двойна, тройна, каква е? Благодаря Ви. (Шум и
реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря за предложението, господин Велчев.
Член 42, ал. 3: „По преценка председателят във връзка с предстоящо гласуване може да
извърши по своя инициатива проверка на кворума чрез поименно прочитане на имената или
чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание”.
Алинея 3 Ви чета точно. (Шум и реплики от КБ, ДПС и ГЕРБ.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Алинея 3 „... и по предложение на група...”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Смятам, че има кворум в залата и няма... (Реплика от
народния представител Цветомир Михов.)
Господин Михов, нещо искате да кажете?

КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Ама, прочетете го до края.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще Ви го прочета бавно, само седнете, ако обичате.
„Чл. 42. (3) Председателят във връзка с предстоящо гласуване може да извърши по своя
инициатива или до два пъти общо в едно заседание по искане на парламентарна група
проверка на кворума чрез поименно прочитане имената на народните представители или чрез
преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание.”
Това е пълният текст на ал. 3 на чл. 42 и тя е предоставена в дискрецията на председателя.
Мисля, че тук има достатъчно и гости, които виждат, че има кворум в пленарната зала, и
предлагам с тази процедура (силен шум и реплики) да не убиваме времето.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Не е така.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Нямате право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Или ако искате, дежурните секретари днес да направят една
бърза проверка на кворума, за да не губим време.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Излагате се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Михов, искате ли да кажете нещо или ще си
седнете? Искате ли да споделите нещо със залата? (Реплики от ГЕРБ: „Не спазвате
правилника!”)
Моля секретарите да проверят кворума. Двамата секретари са Филип Попов и Шендоан Халит.
(Народните представители от ГЕРБ напускат залата. Преброяване на присъстващите в залата.)
В момента в залата присъстват 144 народни представители. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Има
кворум и можем да преминем към гласуване, тъй като обявихме разискванията за
приключени.
Уважаеми народни представители, в началото на заседанието Ви прочетох проекта за
решение. Смятам, че то е достатъчно ясно, то влезе и в стенограмата. Затова гласуваме
решението за избиране на министър‐председател на Република България. Предложението е за
Пламен Василев Орешарски.
Моля, гласувайте. (Възгласи от ДПС и ГЕРБ, че някои от пултовете от системата за гласуване не
работят. Народните представители от ГЕРБ се връщат в залата. Смях и оживление в КБ, ДПС и
„Атака”.)
Моля да видите системата за гласуване. Има някакви проблеми. (Проверка на системата за
гласуване.)
Гласували 129 народни представители: за 121, против 8, въздържали се няма. (Народните
представители от КБ, ДПС и „Атака” стават прави, продължителни ръкопляскания. Народният
представител Цветомир Михов иска думата за процедура.)
Уважаеми народни представители, моля да седнете по местата си. Има искане за процедура.
Господин Михов, изчакайте малко, за да се успокои залата. Ще имате думата.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Днес някои колеги си я вземаха сами. Явно аршинът, с който мерите
…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Е, няма да си вземате думата сам. Господин Михов, имате
думата за процедура.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Господин председател, не е лошо в почивките да си прочитате правилника
по‐добре. (Силен шум в КБ и ДПС).
Тъй като имам право да оспоря гласуването, предлагам процедура за прегласуване, понеже
голяма част от колегите не можаха да гласуват. (Силен шум и възгласи в КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: По групи ли искате? Моля да се успокоите. Вече сме на

финала.
Моля, първо покажете по групи резултата от гласуването. Извинявам се, не разбрах, че има
постъпило такова искане към предишното гласуване. Системата дава възможност да се покаже.
(Системата показва гласуването на ГЕРБ: гласували 9 народни представители: за 1, против 8,
въздържали се няма. Народните представители от КБ, ДПС и „Атака”, някои станали прави, се
обръщат към групата на ГЕРБ и ръкопляскат продължително.)
Моля да седнете по местата си. Уважаеми народни представители, предаването се излъчва
директно. Моля за малко повече спокойствие.
Постъпило е процедурно предложение – поради интензивното движение в залата – за
прегласуване, тъй като някои народни представители не са успели да се включат в
процедурата.
Режим на прегласуване! (Народни представители от ДПС и от ГЕРБ се обаждат, че не работят
пултовете им за гласуване. Народен представител от КБ отива до трибуната и обяснява на
председателя Михаил Миков, че не е разбрал за какво се гласува.)
Проблемът с пултовете на втория ред на ДПС е оправен. Къде другаде има проблем? При
госпожа Десислава Атанасова. Моля да й бъде помогнато.
Имаше процедура за прегласуване, направена от господин Михов. (Реплика на народния
представител Красимир Велчев.)
Разбрах, господин Велчев.
Госпожо Атанасова, моля, изберете подходящ пулт, в който да може гласът Ви да се отрази.
Отменете гласуването. Ще решим този малък технически проблем.
Моля за спокойствие в залата. Госпожа Атанасова ще успее да упражни гласа си. (Проверка на
картата на народния представител Десислава Атанасова.)
Да се надяваме, че този път техниката няма да изневери.
Уважаеми народни представители, поставям на прегласуване по предложение на господин
Михов проекта на решение за избиране на министър‐председател на Република България.
Режим на гласуване!
Гласували 217 народни представители: за 120, против 97, въздържали се няма.
Пламен Василев Орешарски е избран за министър‐председател на Република България!
(Народните представители от КБ и ДПС стават прави, продължителни ръкопляскания.)
Уважаеми народни представители, ще Ви запозная с проектите за решения по точки 2 и 3, а
след това ще преминем и към тяхното гласуване. (Народният представител Румен Иванов иска
думата.)
Заповядайте, господин Иванов, по начина на водене.
РУМЕН ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин президент, уважаеми гости, уважаеми господин
председател, господин министър‐председател, уважаеми колеги!
Явно се бавим с биометричните данни и стават постоянни грешки в пултовете. При първото
гласуване гласувах „против”, а пултът ми показва „за”. Това е невъзможно. (Шум, реплики и
възгласи от КБ и ДПС.)
Видяхте, че при следващите гласувания други пултове отказваха. Ако така ще избираме
правителство, нека ни е честито! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов, за пожеланието. Честито да
ни е като стане.
Само да Ви кажа, вземането на биометрични данни се забавя – знаете, че някои народни
представители се отказаха, други се заклеха. Сега, след избор на Министерския съвет, ще има

решение на Централната избирателна комисия. Затова решихме в тази първа седмица да не
прилагаме директно биометричните данни. Имахте възможност за прегласуване, така че сте
коригирали вота си.
„Проект
РЕШЕНИЕ
за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Министерският съвет на Република България се състои от: министър‐председател, един
заместник министър‐председател и министри.
Заместник министър‐председателят и министрите ръководят отделни министерства.
2. Министерствата са:
‐ Министерство на правосъдието;
‐ Министерство на вътрешните работи;
‐ Министерство на външните работи;
‐ Министерство на финансите;
‐ Министерство на отбраната;
‐ Министерство на икономиката и енергетиката;
‐ Министерство на труда и социалната политика;
‐ Министерство на инвестиционното проектиране;
‐ Министерството на земеделието и храните;
‐ Министерството на регионалното развитие;
‐ Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
‐ Министерството на околната среда и водите;
‐ Министерството на здравеопазването;
‐ Министерството на образованието и науката;
‐ Министерство на културата;
‐ Министерство на младежта и спорта.
3. Преобразуват се:
‐ Министерството на регионалното развитие и благоустройството – в Министерство на
регионалното развитие;
‐ Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – в Министерство на икономиката и
енергетиката;
‐ Министерството на образованието, младежта и науката – в Министерство на образованието и
науката;
‐ Министерството на физическото възпитание и спорта – в Министерство на младежта и спорта.
4. Създава се Министерство на инвестиционното проектиране.
5. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във
връзка с преобразуването и закриването на министерства, включително преразпределението
на функциите им.”
Уважаеми народни представители, режим на гласуване за структурата на Министерския съвет.
Гласували 217 народни представители: за 119, против 98, въздържали се няма.
Решението е прието с предложената от министър‐председателя Пламен Орешарски структура.

Преминаваме към Проект за решение по трета точка от дневния ни ред:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за избиране на Министерски съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и във връзка с чл. 108, ал. 1 от Конституцията на
Република България
РЕШИ:
1. Избира:
‐ Зинаида Каменова Златанова за заместник министър‐председател и министър на
правосъдието;
‐ Цветлин Йовчев Йовчев за министър на вътрешните работи;
‐ Кристиан Иванов Вигенин за министър на външните работи;
‐ Петър Пандушев Чобанов за министър на финансите;
‐ Ангел Петров Найденов за министър на отбраната;
‐ Драгомир Велков Стойнев за министър на икономиката и енергетиката;
‐ Хасан Ахмед Адемов за министър на труда и социалната политика;
‐ Иван Евгени Данов за министър на инвестиционното проектиране;
‐ Димитър Фердинандов Греков за министър на земеделието и храните;
‐ Десислава Илиева Терзиева за министър на регионалното развитие;
‐ Данаил Стоянов Папазов за министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията;
‐ Искра Димитрова Михайлова‐Копарова за министър на околната среда и водите;
‐ Таня Любомирова Андреева‐Райнова за министър на здравеопазването;
‐ Анелия Димитрова Клисарова за министър на образованието и науката;
‐ Петър Иванов Стоянович за министър на културата;
‐ Мариана Василева Георгиева за министър на младежта и спорта.
2. Правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 56 на Президента на
Република България от 13 март 2013 г., са прекратени.”
Моля Ви, режим на гласуване за Проекторешението за персоналния състав на Министерския
съвет.
Благодаря Ви, уважаеми народни представители, не виждам някой, чийто вот да не е отразен,
моля прекратете гласуването и покажете резултата.
Гласували 217 народни представители: за 119, против 98, въздържали се няма. (Ръкопляскания
от КБ и ДПС.)
Можем да поздравим новоизбраното българско правителство и да го поканя на трибуната, за
да положи клетва. (Всички стават. Народният представител Красимир Велчев иска думата.)
Колеги, моля Ви да седнете, извинявам се.
Господин Велчев, заповядайте, имате думата за процедура, предполагам.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Извинявайте, колеги! Все пак трябва да спазваме парламентаризма,
нали?
Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, уважаеми гости, уважаеми
господин министър‐председател, уважаеми министри! Коалиционният партньор напусна, но аз
казвам защо гласувах „против”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Извинявам се, отрицателен вот? Не е процедура, а
отрицателен вот.

КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Точно така, отрицателен вот.
Гласувахме всички „против”, включително и аз, въпреки че знаехме, че това правителство ще
бъде избрано в този състав по този начин. Предварителната договорка с тези, които не
гласуваха и сега напуснаха, е повече от ясна на всички – на цялото общество, на всички, които в
момента гледат. Жалко е, че по такъв начин се избира правителство със задкулисни игри и
договорки. (Шум и реплики в КБ и ДПС.) Точно затова всички ние гласувахме „против”, защото
е ясно на всички, колкото и да искате да го направите.
Пожелавам успех, господин Орешарски, на Вас лично и на Вашия кабинет! (Тропане по банките
от народни представители от ДПС. Шум и реплики, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата!
Уважаеми колеги, има ли други отрицателни вотове? Не виждам.
Нека преминем към клетвата на новоизбраното правителство и министър‐председателя.
Заповядайте на трибуната. (Всички стават. Новоизбраните министър‐председател и министрите
застават на трибуната за полагане на клетва.) Повтаряйте след мен!
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ, ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА, ПЕТЪР ЧОБАНОВ, ДРАГОМИР СТОЙНЕВ, ДАНИЕЛ
ПАПАЗОВ, ДИМИТЪР ГРЕКОВ, ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ, ТАНЯ АНДРЕЕВА, ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ, АНГЕЛ
НАЙДЕНОВ, КРИСТИАН ВИГЕНИН, ИСКРА МИХАЙЛОВА, МАРИАНА ГЕОРГИЕВА, АНЕЛИЯ
КЛИСАРОВА, ХАСАН АДЕМОВ, ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА, ИВАН ДАНОВ: „Заклевам се в името на
Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си
действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Продължителни
ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми господин министър‐председател, заповядайте
клетвения лист. Ще помоля и министрите да подпишат клетвените си листове.

