ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 665
На 30 август 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват:

Бойчо

Арнаудов,

Мартин

Райков, Росица Матева
2. Доклади по писма.
Докладват: Александър Александров, Иванка
Грозева, Росица Матева, Таня Цанева,
Бойчо Арнаудов
3. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА:

Ивилина

Алексиева-Робинсън,

Мария

Мусорлиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА:

Севинч

Солакова,

Владимир

Пенев,

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен
Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.
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Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 30 август 2018 г.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК с
докладчици господин Арнаудов, господин Райков, госпожа Матева;
т. 2. Доклади по писма с докладчици господин Андреев, госпожа
Грозева, госпожа Матева; т. 3. Разни – докладчик аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Цанева,
заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в докладите по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Цанева.
Втори беше господин Арнаудов – заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля и мене да включите в докладите
по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Арнаудов.
Други предложения, колеги? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
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Ивилина

Алексиева-Робинсън,

Кристина

Цанкова-Стефанова,

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Уважаеми колеги, дневният ред е приет.
Преди да преминем към разглеждането на точка първа от
този дневен ред, на първо място бих искала да ви информирам, че
всички колеги, които отсъстват от днешното заседание, отсъстват по
обективни причини.
И на второ място, колеги, във вътрешната мрежа в моята
папка с вх. № ЧМИ-01-26 от 28.08.2018 г. Администрацията на
Президента на Република България ни е изпратила препис от Указ
№ 212 от 24 август 2018 г., с който указ президентът на републиката
насрочва частичен избор за кмет на кметство Орлинци, община
Средец, област Бургас, на 14 октомври 2018 г.
Докладът ми, колеги, е за сведение.
Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния
ред:
1. Доклади

относно

искания

за

изплащане

на

възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане за изплащане на
възнаграждение на членовете на общинската избирателна комисия –
Етрополе, с вх. № МИ-27-123/2 от 27.08.2018 г. На 16 август 2018 г.
в ОИК – Етрополе, постъпва писмо от председателя на Общинския
съвет – Етрополе, с което се изпраща оставката на общински
съветник. Съветникът,

подал оставка, представя пред ОИК

декларация, че няма да оспорва внесената в комисията оставка в
предвидения в ЗМСМА тридневен срок.
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Предвид

изложеното,

председателят

на

общинската

избирателна комисия дава дежурство на 16.08.2018 г. за подготовка
на заседание с дневен ред: Прекратяване пълномощията на
общински съветник и обявяване на следващия в листата кандидат за
избран.
На заседанието, което е проведено на 17.08.2018

г.

присъстват 8 членове на комисията: председател, заместникпредседател, секретар и петима членове. Взето е решение за
прекратяване пълномощията на общинския съветник.
Приложени са протокол от заседанието, Решение № 172 от
17.08.2018 г. на ОИК – Етрополе, присъствен лист от заседанието и
справката за даденото дежурство от председателя предишния ден –
на 16.08.2018 г.
Към преписката има изготвена счетоводна справка и
контролен лист. Затова предлагам да им бъде изплатено исканото
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване изплащането на
така докладваните възнаграждения.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина

Алексиева-Робинсън,

Кристина

Цанкова-Стефанова,

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Райков – заповядайте.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № МИ-27-125 от 28 август
2018 г. е постъпило искане от общинската избирателна комисия –
Ботевград, за изплащане на възнаграждение за проведено заседание,
на което е разгледано писмо от председателя на общинския съвет, с
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което уведомява за починал общински съветник, и съответно е
избран следващият в листата. Приложени са протокол, решение.
Присъствали са председател, заместник-председател, секретар и
шестима членове.
Към документите има счетоводна справка, има контролен
лист. Предлагам да се изплати възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина

Алексиева-Робинсън,

Кристина

Цанкова-Стефанова,

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
И третият докладчик е госпожа Матева – заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви искане от общинската избирателна
комисия – Хайредин, с вх. № МИ-27-124 от 27 август 2018 г., за
изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 23 август
2018 г., на което е взето решение да бъдат прекратени
пълномощията на Емил Алексиев Тодоров, за което ви докладвах в
предходно заседание вследствие на влязла в сила присъда. И е
обявен за избран следващият кандидат за общински съветник от
листата на съответната коалиция. На заседанието са присъствали
9 членове.
Има контролен лист, има справка и предлагам да вземем
решение да бъде изплатено възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – 1 (Бойчо Арнаудов).
Предложението се приема.
Колеги, с това приключихме точка първа от дневния ред.
Преминаваме към точка втора:
2. Доклади по писма.
Първи докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, връщам ви на
доклад получено писмо чрез Секретариата на АСЕЕЕО от
Хърватската Централна избирателна комисия, с което във връзка с
извършван от тях сравнителен анализ относно компетентността и
функциите на избирателните администрации по света, са ни
изпратили един въпросник, който да ги подпомогне в това
проучване.
Аз съм подготвил отговорите. Може да ги намерите в моята
папка за днешното заседание. Молбата ми е да ги гледаме страница
по страница и ако имаме добавки, поправки, допълнения и
коментари, да ги отбелязвам в момента, за да може след това да го
дадем за превод и да го изпратим на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля да отворите файла в папката на господин
Андреев. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми

колеги,

мисля,

че

след

като

четем

така

задълбочено, вече сме видели първите отговори, свързани с
Централната избирателна комисия на държавно ниво. Предполагам,
че там нямаме забележки в момента говорим и се запознаваме с
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администрацията на органа за управление на избори. (Коментари и
уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, последни бележки? Коментирахме извън
микрофон досега. Не виждам, колеги.
Подлагам на гласуване така предложените ни отговори и
разбира се техния превод на английски, за да бъдат изпратени като
отговор на нашите колеги от Хърватия.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина

Алексиева-Робинсън,

Кристина

Цанкова-Стефанова,

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, току-що разпределих на господин Андреев
една преписка с краен срок днес, така че сега той ще има
възможност да се запознае с нея и след това ще я върне на доклад.
Сега продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви.
Колеги, в моята папка от днешна дата са качени няколко
писма и докладни. Започваме така, както са качени, с pdf-файл с вх.
№ ЦИК-00-611. Това е едно писмо, което са ни изпратили във връзка
с Правилника за прилагане на Закона за ДДС 2018 г. – актуални
казуси.

За

сведение

ви

го

докладвам.

Адресирано

е

до

счетоводството и до директора на Дирекция „Администрация“, при
желание да се включат.
Следващото, което е качено, е с вх. № ЦИК-00-613. Това
касае също едно предложение за семинар на тема „Осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд“, за периода 3-5 октомври
2018 г., в Сандански. Предлагам да го предоставим на госпожа
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Манолова, за да направи предложение дали някои колеги от
администрацията ще участват или не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, затова и
резолюция № 1 е към директора на дирекцията.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващата докладна, която ще

ви

представя и докладвам, е с вх. № ЦИК-00-169 от 28.08.2018 г. Тя е от
госпожа Цветомира Жекова, която изпълнява длъжността директор
„Администрация“, и касае информация за проведената среща с
фирма за недвижими имоти „МВL“. Към нея са приложени скици и
снимки от сграда. Текстът е на английски и ако прецените, можем да
го преведем. Докладвам ви го за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колеги. Ако считате, че този текст трябва да бъде преведен, ще
кажете. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващата докладна е също от
госпожа Цветомира Жекова и касае проект на договор за
профилактични прегледи с Болница „Лозенец“. Този договор, както
знаете, ви го докладвах на предходно заседание и е качен в моята
папка от днешна дата. Към него е приложен и договорът на
Централната избирателна комисия със „ЗФ ЗДРАВЕ“ АД, с предмет
на дейност, както знаете, обслужване във връзка с трудовата
медицина.
Моля да обърнете внимание на т. 6.3., тъй както ви докладвах
на предходното заседание, фирмата не разполага с лаборатория. Тя
ни предлага да ползваме услугите на Болница „Лозенец“. След
договора е качен и ценоразпис на прегледите, които предлага
съответно Болница „Лозенец“.
Както ви уведомих, ние, като членове на Централната
избирателна комисия, не заплащаме услугите, които са ни
предоставени от Болница „Лозенец“, включая и тези, които са
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посочени тук. Така че става въпрос само за служителите от
администрацията.
Аз ви предлагам да възложим на администрацията да
подготви сключването на договора с Болница „Лозенец“, тъй като
както знаете, всяка година задължително всички, включително и
ние,

като

членове

на

ЦИК,

трябва

да

преминем

такива

профилактични прегледи по изискванията на закона. Предлагам
уточняването на профилактичните прегледи, или утвърждаването, да
стане след връщането на директора на дирекцията и допълнително
предложение.
Затова ви предлагам сега да утвърдим договора с Болница
„Лозенец“, който ви казах, че е качен в моята папка от предходното
заседание. Тука ви докладвах за по-голяма яснота, понеже имаше
въпроси към предишния доклад и мисля, че стана ясно.
Само да ви кажа, че договорът ни със „ЗФ ЗДРАВЕ“ АД
изтича в края на м. октомври 2018 г., така че и той трябва да бъде
подновен. Но това ще бъде предмет на друг доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, време за запознаване. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина

Алексиева-Робинсън,

Кристина

Цанкова-Стефанова,

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, връщам на доклад в моята
папка от предходното заседание вх. № ЦИК-00-607 от 24.08.2018 г.
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Докладвала съм ви го за запознаване. Това е писмо от Държавна
агенция „Електронно управление“, колеги. Приложила съм и нашата
предходна кореспонденция с Държавната агенция, в която сме
изложили своите виждания относно това, че ЦИК няма задължение
да предоставя информация на административния регистър по чл. 61
от Закона за администрацията към Министерски съвет.
Ако колегите считат, че следва да отговаряме с последващо
писмо и да потвърдим становището, което вече сме изразили, няма
пречка да изготвя такова писмо. В противен случай, ако считате, да
остане за сведение, така както ви го докладвах в предходното
заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Грозева.
Колеги, не виждам предложение да се отговори. Вече един
или два пъти сме отговаряли – очевидно остава за сведение.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА

МАТЕВА:

Уважаеми

колеги,

докладвам

ви

получено писмо по електронната поща с вх. № ЦИК-06-24 от 28
август 2018 г. от една от фирмите, до които изпратихме покана за
извършване на пазарно проучване, свързано с машинното гласуване.
В това писмо ни информират, че в пакета документи липсват
изисквания към участниците и критерии за подбор.
Припомням ви, че в предходното заседание ние гласувахме
Методика за оценяване, която е качена в Профила на купувача, и
веднага след заседанието изпратих по електронната поща отговор, че
търсената от фирмата информация е качена на интернет страницата
на Централната избирателна комисия в рубрика „Профил на
купувача“.
Докладвам го за последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, моля за последващо одобрение на предприетите действия.
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Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина

Алексиева-Робинсън,

Кристина

Цанкова-Стефанова,

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следващия докладчик госпожа Цанева –
заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, което е дошло
по електронната поща от председателя на Обществения съвет към
ЦИК господин Гунчев, с вх. № ЦИК-12-19 от 30 август 2018 г. В
това писмо господин Гунчев предлага госпожа Румяна Дечева да
бъде в качеството си на наблюдател в Швеция. Но тъй като
информацията, която изпратихме на Обществения съвет, е по линия
на ОССЕ и регистрацията на наблюдатели се извършва чрез
Министерството на външните работи, за мен това писмо е за
сведение, тъй като ние вече преди две седмици уведомихме
Обществения съвет относно реда за регистриране на международни
наблюдатели по линия на ОССЕ. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
Като допълнение след обсъждането ще проведа телефонен
разговор с господин Гунчев отново да обясним и уточним реда за
кандидатстване за международни наблюдатели.
Колеги, само искам да ви обърна внимание, че в папка с
моите инициали от днешното заседание с вх. № ЦИК-07-132 е
публикуван и преводът на въпросника. Запознайте се, аз самата на
следващо заседание ще предложа отговори за обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, тъй като госпожа Цанева предложи на миналото заседание и
ние приехме днес да се докладва попълненият въпросник, искам да
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допълня доклада й, че преводът на въпросника пристигна
непосредствено преди заседанието, поради което остава за следващо
заседание.
Уважаеми колеги, следващ докладчик по тази точка е
господин Арнаудов – заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ПВР-06-26 от 28
август 2018 г. от секретаря на община Девня, с което ни изпраща
протокол за разпечатване на помещението за съхранение на изборни
книжа във връзка с наше Решение № 5112-ПВР/НР/МИ от 14 август
2018 г., както и заповед на кмета № 1002-К-62 от 27 август 2018 г.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И връщаме на доклад господин Андреев – заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило днес и разпределено ми писмо от постоянния секретар на
Министерството на външните работи на Република България
госпожа Шекерлетова, с вх. № ЕП-04-01-2/1 от 30 август 2018 г.
същото писмо е по повод преписка, която в предходни заседания
съм докладвал и е свързано с решението на Съвета за изменение на
акта за избиране на членове на Европейския парламент през 2019 г.
Знаете, че във връзка с това имаше и работна група в рамките на
Европейския съюз, която обсъждаше различните промени, които
трябва да бъдат направени в Акта преди провеждането на изборите.
Въз основа на това беше прието и Решение 2018/994. Връщам и
правя малко по-дълъг доклад, за да мога да припомня на колегите за
хронологията на нещата.
В началото на август 2018 г. получихме писмо от заместникминистъра на външните работи господин Щерк. То беше адресирано
до нас и до директора на Дирекция „Законодателна дейност и право
на Европейския съюз“ в Народното събрание, с което бяха поставени
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два въпроса, а именно: „Кога се очаква вътрешното одобряване на
решението от съответната държава-членка, в случая Република
България“; и „След влизането на решението в сила колко време ще е
необходимо за неговото изпълнение преди изборите за Европейски
парламент през 2019 г.“
Въз основа на това писмо, което ни беше изпратено, ние
отговорихме с наше писмо, с което уведомихме господин Щерк, че
Централната избирателна комисия като правоприлагащ орган не е
компетентна да изрази становище по поставените въпроси относно
одобряването от Република България на Решението на Съвета за
изменение на Акта за избиране на членове на Европейския
парламент и времето, което е необходимо за изпълнението му както
като законодателна, така и всяка друга дейност, свързана с
прилагането на европейското законодателство и на решението в
българя.
Във връзка с това постоянният секретар сега ни е изпратил
ново писмо, с което благодари за изпратения от нас отговор и в
допълнение поставя още един въпрос, на който желае ние да
отговорим, а именно: „Какви изменения ще трябва да бъдат
направени в българското законодателство с оглед изпълнението на
Решение 2018/994“, като моли това становище да бъде дадено по
възможност до днес с оглед явно срокове, които текат от гледна
точка на министерството и то трябва да даде отговор.
Колеги, към писмото е и решението, за което става въпрос.
Аз

лично

поддържам

становището,

че

Централната

избирателна комисия в случая не може да даде отговор на това какви
изменения трябва да бъдат въведени в българското законодателство
с оглед изпълнението на решението. Това е въпрос, който е от
компетентността на законодателя и съответно би следвало да бъде
адресиран до законодателя и до Правната комисия, която да даде
своето становище и да го изрази, тъй като ние като правоприлагащ
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орган можем да изразим становище, което не обвързва по никакъв
начин българската държава. Ние прилагаме Изборния кодекс.
Във връзка с това предлагам отново да направим едно кратко
писмо-отговор, с което да отговорим, че поставеният въпрос не е от
компетентността на Централната избирателна комисия и същият
следва да бъде отнесен до Народното събрание, и ако искате, да
посочим

и

Дирекция

„Законодателна

дейност

и

право

на

Европейския съюз“ в Народното събрание, които да отговорят на
въпроса.
ОБАЖДАТ СЕ: Само до Народното събрание.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Това е моето предложение. Мисля, че те би трябвало да си го
препратят вече като въпрос към Народното събрание, а не към нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Андреев.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина

Алексиева-Робинсън,

Кристина

Цанкова-Стефанова,

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, преминаваме към:
3. Разни.
В тази точка аз имам няколко кратки доклада.
На първо място, колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-114/18
от 30.08.2018 г. Това е имейл, получен във връзка с тестване на
криптотула, като той е адресиран и до нашия партньор в тази тестова

15
кампания

„Информационно

обслужване“

АД,

които

правят

криптиране и декриптиране на съответните електронни пощи.
На второ място, колеги, ви докладвам вх. № ЦИК-07-76/14 от
29.08.2018 г. Това е имейл, с който отново ни изпращат от АСЕЕЕО
програмата на кръглата маса, която ще моделирам, като очакват да
поставя и общи, и специфични въпроси за тази кръгла маса, което
ще направя в най-кратки срокове.
На следващо място уважаеми колеги, на миналото заседание
ви докладвах преписка във връзка със среща с Националния
статистически институт. Осъществих комуникация с компетентните
лица от Националния статистически институт. Уведомих ги, че
нашето следващо заседание ще бъде следващия вторник от 10,30 ч.,
и постигнахме уговорка те да дойдат следващия вторник, като
допълнително ще ни информират за часа и за лицата от тяхна страна,
които ще присъстват на тази среща.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на 4 септември 2018 г.,
вторник, в 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 11,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
Стенограф:
Цвета Минева

