ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 256
На 12 ноември 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект за решение относно откриване на състезателна
процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка за
доставка на специализирани устройства за електронно машинно
гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Разни.
Докладват: Александър Андреев, Кристина
Стефанова и Мария Бойкинова,
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Катя Иванова, Силвия Стойчева и Паскал
Бояджийски.
Заседанието бе открито в 19,00 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията.
* * *

2

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам днешното заседание на Централната избирателна
комисия.
Виждате във вътрешната мрежа дневния ред, който е от две
точки, а именно:
1. Проект на решение относно откриване на състезателна
процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка за
доставка на специализирани устройства за електронно машинно
гласуване.
2. Разни.
В точка „Разни“ има за доклад спешни писма, които
постъпиха в Централната избирателна комисия.
Има ли желаещи да се добавят в дневния ред? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Дневният ред е приет.
Колегите Иванова, Стойчева и Бояджийски отсъстват поради
обективни причини от днешното заседание.
По първа точка от дневния ред:
1. Проект на решение относно откриване на състезателна
процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка за
доставка на специализирани устройства за електронно машинно
гласуване.
Давам думата на господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател.
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Тъй като точката предвижда обсъждане на конфиденциална
информация, предлагам да изключим камeрата и да проведем
обсъждането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Войнов за изключване
на камерите с оглед обсъждане на подробности, свързани с т. 1, а
именно решението за откриване на състезателната процедура и
цялата документация.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Моля да бъде изключена камерата.
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Моля да включим камерата.
Уважаеми
колеги,
след
като
беше
разгледана
документацията и приети поправките и предложенията, които бяха
направени в хода на обсъждането, предлагам да приемем с
протоколно решение документацията за участие в състезателна
процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с
посочения предмет.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 3 (Севинч
Солакова, Ерхан Чаушев и Ивайло Ивков).
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, за да поясня защо гласувах
„против“, аз не искам да омаловажа труда на колегите,
включително и моя собствен в последните дни и седмици, нито на
администрацията, нито на никого. Просто имам съществени
несъгласия по абсолютно основополагащи клаузи и накратко
казано по съществото – по съществени елементи на договора.
Вярвам, че разбирате.
Такъв е цената. Не можах да бъда убеден по никакъв начин,
че тази цена е обоснована и реална пазарна цена. Не разбрах защо
не можем да оставим свободния пазар, ако има такъв изобщо в
тази област, да определи победителя, като дадем прогнозна цена,
при положение че се установи по много ясен начин, тъй като не се
установи обратното, че няма акт нито на министъра на финансите,
нито на Министерския съвет, нито на оправомощения с решение
на Министерския съвет от 10 февруари, нито на който и да е орган
няма акт, с който да се определя на Централната избирателна
комисия пределна цена, с която да разполага за закупуването на
9600 машини. Посочените от докладчика писма са абсолютно
ирелевантни, говорят за друго.
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Освен това, дори да съм склонен, все пак аз бях
единственият против, значи нормално е аз да не съм прав да се
съглася с това, не мога по никакъв начин да се съглася, макар че
там бяхме само трима на противно мнение, ако не се лъжа, за това,
че цената трябва да е в този размер. Нищо не налага да дадем с
1500 лв. по-висока цена на машина, което прави сметнете колко
милиона за 9600 машини, от произведените успешно… (Реплики.)
Не Ви знам какво и защо сте правили. 9600 машини са доста
милиони и аз няма да го подмина с лека ръка.
Това е причината да не подкрепя, тъй като се гласува
анблок документацията. Страхувам се, че отново ще има един
допуснат участник и той ще даде точно тази цена, което прави
процедурата отсега силно опорочена по моето виждане. Ето затова
и не подкрепих предложената на гласуване анблок цялостна
документация.
Също така споделих и моите притеснения относно
заключителните клаузи, а именно: прекратяване на договора,
разваляне, санкции и неустойки, които считам, че са направени
така, че дават възможност на избрания изпълнител – дай боже да
не стане така, да не изпълни и да не понесе санкция за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отрицателен вот.
Гласувах „против“. Според мен това гласуване за тази
документация беше акт на безизходица на Централната
избирателна комисия, поради липсата на ангажираност от
изпълнителната власт, съгласно чл. 18 от Изборния кодекс по
отношение на цялостната организационно-техническа подготовка
на изборите, включително и за машинното гласуване, като не
получихме според мен нужната подкрепа по отношение на
логистиката, която да се извърши при добра координация и
съгласуване от органите на изпълнителната власт, както им е и
задължението, съгласно чл. 18, последно изречение. Не го
получихме.
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Поради което се роди този договор – за мен хибриден –
между продавач, който извършва логистика, при положение че
логистиката трябва да бъде задължение на органите на
изпълнителната власт. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Чаушев.
Да преминем към проекта на решение.
Господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, в моя папка има проект за решение
относно откриване на състезателна процедура с договаряне за
възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на
специализирани устройства за електронно машинно гласуване с
инсталиран софтуер и цялата логистика.
Виждате предложението на решение, в което откриваме
състезателната процедура.
Проектът за решение е от няколко точки. В първата се
открива състезателната процедура. Втора точка определя
количеството специализирани устройства, които трябва да бъдат
доставени. Определена е максималната прогнозна стойност.
Одобрява се документацията за откриване на процедурата и се
определя отговорно длъжностно лице, което да отговаря за
обществената поръчка.
Ако имате съображения по решението, аз съм готов да ги
отразя. Ако не, моля да бъде подложено на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли
допълнение към текста на проекта на решение?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 3 (Севинч
Солакова, Ерхан Чаушев и Ивайло Ивков).
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Номерът на решението е 1911-НС.
Преминаваме към втора точка:
2. Разни.
Уважаеми колеги, докладвам Ви постъпилото писмо от
президента на републиката с вх. № ЦИК-01-2 от 11.11.2020 г., с
което ни изпращат Указ № 233, с който господин Паскал
Бояджийски е назначен за член на Централната избирателна
комисия. Указът е от 9 ноември 2020 г.
Аз нямам друг доклад.
Давам думата на колегата Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, връщам на доклад
писмо № ЦИК-00-595 от 2 ноември 2020 г. във връзка с покана за
участие в Деветата национална конференция по изборни системи,
като предлагам да вземат участие на 3 и 4 декември госпожа
Цанева и господин Димитров, и да бъде заплатена таксата за
правоучастие, която е от 100 лв. на участник.
Заявяването е с краен срок до утре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. От името на Централната
избирателна комисия да участват двамата колеги – господин
Димитров и госпожа Цанева.
Има ли други предложения или други желаещи да
участват?
Ако не, моля процедура по гласуване, както и одобряване
на разхода за заплащане на таксата за участие.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).
Заповядайте, госпожо Стефанова.
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-606 от
9 ноември сме поканени от Българския институт за правни
инициативи да вземем участие в дискусия по международен проект,
който е организиран от Международната фондация за електорални
системи и правна инициатива на Централна и Източна Европа на
тема „Ефективна борба с корупцията“. Дискусията ще се състои на
17 ноември, като трябва да потвърдим участие до утре – 13 ноември.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Стефанова.
Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам Ви да
изпратим писмо до Административен съд по дело № 8924 от 2020 г.,
което е образувано по касационна жалба на Централната
избирателна комисия. Припомням Ви, че получихме разпореждане с
указание, че жалбата ни е просрочена и да представим
доказателства. В тази връзка ни беше издадено съдебно
удостоверение. Приложихме го в Софийския районен съд и
Софийският районен съд съответно ни прилага доклад и копие от
описната книга за предадени призовки в Деловодството, от която е
видно, че призовката е предадена на съдебния състав на 28.07.2020
г., което означава, че правилно призовката е получена от
юрисконсулт Желязков на 23.07.2020 г. Жалбата ни е в срок, но
неправилно е отбелязана дата 23.06. в отрязъка, който е приложен
към делото и който всъщност има удостоверителен официален
характер. И ние съответно оборихме неговата доказателствена
тежест. Доказваме, че всъщност жалбата ни е в срок и призовката е
връчена на 23.07.
Изпращаме писмото до АССГ с доказателства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на докладчика госпожа Бойкинова.
Процедура по гласуване изпращане на писмото, заедно с
приложеното доказателство.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
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Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, благодаря за усилената работа по изготвянето на
документацията и, разбира се, благодаря на всички Вас за участие в
заседанието.
Следващото заседание насрочвам за вторник, 17 ноември, в
10,30 ч.
Приятна вечер!
(Закрито в 20,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Нина Иванова

