
 

1/2 

П Р О Т О К О Л  № 2 
на комисията, определена с Решение № 2205-МИ/НР от 15.09.2015 г. на ЦИК 

 

Днес, 21.09.2015 г. в 1700 часа в зала № 42, междинен етаж, в сградата на 
Централната избирателна комисия, находяща се в гр. София, пл. „Александър I” № 1, 
комисия, определена от ЦИК, за отваряне и оценка на офертите на кандидатите за 
участие в конкурса за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването и 
издаването на бюлетини с резултатите от изборите за общински съветници и за кметове 
и за националния референдум на 25 октомври 2015 г. се събра и премина към 
разглеждане на документите в Плик № 1, за съответствие с критериите за подбор, 
поставени от Възложителя на участниците в процедурата. 

 
Съгласно цитираното решение определената комисия е в  състав: 

Председател:  Емануил Христов - член на ЦИК  

Членове:       • Росица Матева - член на ЦИК; 

• Ерхан Чаушев - член на ЦИК; 

• Владимир Пенев - член на ЦИК; 

• Ивайло Ивков - член на ЦИК. 

Комисията извършва проверка относно съответствието на единствено подадената офертa 
от „Информационно обслужване” АД с критериите за подбор, поставени от Възложителя и 
наличието на всички необходими документи за участие в процедурата, съгласно „Условия, ред 
и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната 
обработка на данните в ОИК и в ЦИК от гласуването и издаването на бюлетини на ЦИК с 
технически носители за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове и от 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. (Условията), като за направените констатации 
се състави настоящият протокол.  

Съгласно разпоредбите на т. XIII.10. от Условията когато установи липса на документи 
и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, 
комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията 
съответните документи в срок 2 дни от получаването на протокола.  

І. Комисията премина към разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с 
критериите за подбор и другите изисквания на Възложителя на участника „Информационно 
обслужване” АД. Комисията установи, че документите в плик № 1 съответстват на критериите 
за подбор и другите изисквания на Възложителя. 

Предвид горното, комисията допуска участника до разглеждане и оценка на документите, 
съдържащи се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение”. 

ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за 
изпълнение” на единствения участник „Информационно обслужване” АД. 

 Плик № 2 съдържа техническата оферта, изготвена по Образец, съгласно изискванията на 
Възложителя и спецификата на обществената поръчка.  

Комисията извърши оценка на показател Кт „Предложение за изпълнение на предмета 
на конкурса” - по този показател се извършва оценка на съответствието на предложеното от 
участника подробно описание изпълнението на предмета на конкурса и надеждността на 
предложението му - максимален брой - 60 точки.  
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Точките по този показател се разпределят както следва: 

К 1 - професионална подготовка и компетентност на изпълнителя по предмета на конкурса 
- максимален брой - 10 точки 

К 2 - съответствие на информационните и изчислителните дейности с Изборния кодекс, 
решенията на ЦИК  и с условията на конкурса - максимален брой - 40 точки; 

К 3 - надеждност и „прозрачност” на организацията и технологията за обработка - 
максимален брой - 10 точки. 

Крайната оценка на предложение за изпълнение на поръчката  /Кт/ се образува от сбора на 
оценките на описаните показатели: Кт = К 1 + К 2 + К 3. 

От подадената в офертата информация - автобиографии, копия от дипломи, 
удостоверения, сертификати и други документи на служители на участника „Информационно 
обслужване” АД, комисията прецени,  че участника разполага с достатъчно персонал с 
необходимата професионална подготовка и компетентност за изпълнение на  предмета на 
конкурса. По тази причина комисията поставя оценка К 1 = 9 точки. 

На 21.09.2015 г. в 1500 часа в зала № 42, междинен етаж, в сградата на ЦИК участникът 
„Информационно обслужване” АД направи презентация на технологията на обработка на 
резултатите с работен пример, представен на комисията и отговори на въпроси, поставени от 
членовете на ЦИК. 

От подадената в офертата информация и извършената от участника „Информационно 
обслужване” АД презентация на продукта, комисията прецени,  че участникът е представил 
техническа оферта, чиито информационни и изчислителни дейности съответстват с Изборния 
кодекс, решенията на ЦИК  и с условията на конкурса. По тази причина комисията поставя 
оценка К 2 = 36,8 точки. 

От документацията и извършената от участника „Информационно обслужване” АД 
презентация комисията установи, че организацията и технологията за обработка на данните са с  
достатъчна надеждност и „прозрачност”, поради което поставя оценка К 3 = 8,6 точки. 

Крайната оценка на предложение за изпълнение на поръчката е:   
Кт = 9+ 36,8 + 8,6 =  54,4 точки. 
ІІІ. Комисията реши отварянето на ценовите оферти, при което право да присъстват имат 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, да се състои от 
1300 часа на 22.09.2015 г. в зала № 76а, междинен етаж, в сградата на Централната избирателна 
комисия, находяща се в гр. София, пл. „Александър I” № 1. Участникът в процедурата да бъде 
уведомен за датата и мястото на отварянето на ценовата оферта чрез публикация на сайта на 
ЦИК и лично. 

Комисията преустанови работа и насрочи ново заседание за  22.09.2015 г. от 1300 часа. 

КОМИСИЯ:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ  …………..………… Чл. 2 от ЗЗЛД 

          ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА МАТЕВА         ………..…….……… Чл. 2 от ЗЗЛД 

ЕРХАН ЧАУШЕВ           ……..……………… Чл. 2 от ЗЗЛД 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ     ……………..……… Чл. 2 от ЗЗЛД 
 

ИВАЙЛО ИВКОВ           ……………..……… Чл. 2 от ЗЗЛД 


