ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 222
На 6 декември 2012 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение за обявяване за избран за народен
представител.
Докладва: Румяна Сидерова
2. Проект за решение относно определяне на резултатите от
конкурс за идея, сценарий и изработка на аудио-визуално
произведение („видеоклип“) с цел провеждането на разяснителна
кампания

за

правата

и

задълженията

на

гражданите

при

произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. по
въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в България чрез
изграждането на нова ядрена електроцентрала?“
Докладва: Мариана Христова
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Мария Мусорлиева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Анна Манахова, Бисер Троянов,
Валентин Бойкинов, Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Красимир Калинов, Мариана Христова,
Паскал Бояджийски, Ралица Негенцова и Силва Дюкенджиева.
ОТСЪСТВАХА: Елена Маркова,

Мая Андреева и Сабрие

Сапунджиева.
Заседанието бе открито в 17,30 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден колеги,
откривам заседанието на Централната избирателна комисия 6
декември 2012 г.
По точка 1 - Проект на решение за обявяване за избран за
народен представител, ще дам думата на госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо от председателя на Народното събрание, с което ни
уведомява и ни изпраща решение на Народното събрание от 6
декември 2012 г., с което са прекратени пълномощията на
народния представител Моника Ханс Панайотова избрана от 24
(двадесет и четвърти) едномандатен избирателен район – София,
избрана от листата на политическа партия „ГЕРБ”. Тъй като се касае
за прекратяване пълномощията на народен представител от
едномандатен район, ви предлагам да обявим за избран
следващия в листата народен представител от ГЕРБ със
следното решение:
„На 6 декември 2012 г. с решение на Народното събрание на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния
представител Моника Ханс Панайотова, избрана от 24 (двадесет и
четвърти) едномандатен избирателен район – София, издигната от
ПП „ГЕРБ” в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 26, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 272, ал. 1 и §
15 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
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Обявява за избран за народен представител в 24 (двадесет и
четвърти) многомандатен изборен район – София, Веселин Григоров
Спиридонов, ЕГН …, от листата на ПП „ГЕРБ”.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението за проект за решение, ако нямате възражения или
забележки, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Имаме Решение № 2089-НС.
По точка 2 давам думата на госпожа Мариана Христова,
член на работната група, да докладва решение

относно

определяне на резултатите от конкурс за изработването на
аудиоклиповете.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Уважаеми колеги, работната
група в състав: Елена Маркова, Мария Мусорлиева, Мариана
Христова,

Иванка

Грозева

и

Венцислав

Караджов

след

проведено заседание на 5 декември 2012 г. отвори подадените
оферти, които бяха пет на брой от следните участници:
„Рекламен маркет” ООД, „Едита груп” ООД, „Бранд ню
Айдиъс” ЕООД, Дружество по ЗЗД „Референдум 2013” и
„КОТТА” ООД.
След като отворихме подадените оферти, установихме, че
всички

пет участника са представили

всички изискуеми

документи, поради което всички единодушно бяха допуснати за
участие в конкурса до отваряне на плик № 2.
Днес, 6 декември 2012 г., на проведено заседание
работната група в пълен състав отвори плик № 2, разгледахме
подробно представените сценарии с предмета на заседанието и
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стори бордовете. Поотделно беше поканен всеки от участниците
в различен час да направи кратка презентация по отношение на
сценариите, което беше направено в присъствието на всички
участници в работната група.
След разговори и дебати, тъй като не бяхме с пълно
единодушие по отношение на точките по критериите, които сме
заложили

по

отношение

на

техническата

оценка

на

предложението и по отношение професионалната подготовка и
компетентност на изпълнителя, всеки от нас предложи своята
оценка, като по отношение на критерия, заложен в К 1 –
професионална подготовка и компетентност, всеки от нас даде
за всеки от участниците от 0 до 20 точки, и по отношение на
представените сценарии с предмета на заданието и стори
бордовете – 40 точки.
Събрахме сумата от тези два критерия и получихме обща
оценка.
За първия участник – „Рекламен маркет” ООД, общият
разбор от К 1 и К 2 – професионалната подготовка и
компетентност

и

представения

сценарий

с

предмета

на

заданието, получи 40 точки. Вторият участник – „Едита груп”
ООД получи 18,8 точки. Третият участник – „Бранд ню Айдиъс”
ЕООД – 34,6 точки. „Референдум 2013” – 59,6 точки, и
последният участник – „КОТТА” ООД – 26,8 точки.
Поканихме всички пет участника в 16,30 ч. за да обявим,
както е по нашето задание, получените от тях оценки, след
което пристъпихме към отваряне на плик № 3, който е с цената.
По реда на постъпване на офертите отворихме всички пликове.
Първият участник – „Рекламен маркет” ООД е предложил
… лв. с ДДС. Вторият участник – „Едита груп” ООД – …лв. с

5

ДДС. „Бранд ню Айдиъс” ЕООД – … лв. с ДДС. „Референдум
2013” – … лв. с ДДС. „КОТТА” ООД – … лева с ДДС.
На база на предложената методика по отношение на
оценяването, което включва минимална предложена цена от
кандидата, съответно направихме класиране на участниците по
критерия финансова оценка и се получи следният резултат.
„Бранд ню Айдиъс” ЕООД получи 40 точки като
кандидат, дал най-ниска оценка. „Рекламен маркет” ООД
получи 16,73 точки. „Едита” ООД – 15,87 точки. „Референдум
2013” – 23,89 точки. И „КОТТА” ООД – 21, 97 точки.
Комисията направи комплексна оценка и предлага за
класиране участниците както следва.
На първо място – „Референдум 2013”, регистрирано
гражданско дружество по ЗЗД, с обща комплексна оценка 83,49.
Вторият класиран е „Бранд ню Айдиъс” с комплексна оценка
74,6.

На

трето

място

„Рекламен

маркет”

ООД

с

обща

комплексна оценка 56,73. Четвърти е „КОТТА” ООД с обща
комплексна оценка 48,77. И пети е „Едита груп” ООД с обща
комплексна оценка 34,67.
Работната

група

предлага

Централната

избирателна

комисия да вземе решение, с което да обяви за избран
класирания на първо място кандидат, който е „Референдум
2013”.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада на работната група. Имате ли въпроси относно
доклада? Имате ли коментари, становища, възражения или
забележки относно оценяването, които искате да изразите преди
гласуването?

6

Ако няма, ще подложа на гласуване предложението на
работната група за решение, което госпожа Мариана Христова
ще формулира.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Предложението на работната
група е Централната избирателна комисия да приеме следното
решение относно определяне на резултатите от конкурс за идея,
сценарий

и

изработка

на

аудио-визуално

произведение

(„видеоклип“) с цел провеждането на разяснителна кампания за
правата и задълженията на гражданите при произвеждането на
национален референдум на 27 януари 2013 г. по въпроса „Да се
развива ли ядрена енергетика в България чрез изграждането на нова
ядрена електроцентрала?“
„На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление във
връзка с чл. 26, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК №
19-НР от 25 ноември 2012 г. Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. ОПРЕДЕЛЯ резултатите на допуснатите до участие в
конкурса за идея, сценарий и изработка на аудио-визуално
произведение („видеоклип“) с цел провеждането на разяснителна
кампания

за

правата

и

задълженията

на

гражданите

при

произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. по
въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в България чрез
изграждането на нова ядрена електроцентрала?“, както следва:
„РЕКЛАМЕН МАРКЕТ“ ООД, със седалище и адрес на
управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Иван Йончев“ № 6,
ап. 28, ЕИК 201017509: предложение за изпълнение на поръчката
(техническа оценка) – 40 точки; финансова оценка – 16,73 точки;
крайна оценка – 56,73 точки.
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„ЕДИТА ГРУП“ ООД, с адрес за кореспонденция гр. София,
ж.к. „Яворов“, бл. 27А, ЕИК 131404515: предложение за изпълнение
на поръчката (техническа оценка) – 18,80 точки; финансова оценка –
15,87 точки; крайна оценка – 34,67 точки.
„БРАНД НЮ АЙДИЪС“ ЕООД, със седалище гр. София, бул.
„Джеймс Баучер“ № 51, и адрес на управление гр. София 1540, бул.
„Брюксел“ № 1, ЕИК 131111149: предложение за изпълнение на
поръчката (техническа оценка) – 34,60 точки; финансова оценка –
40 точки; крайна оценка – 74,60 точки
ДЗЗД „РЕФЕРЕНДУМ 2013“, със седалище и адрес на
управление ул. „Екзарх Йосиф“ № 53, вх. А, ап. 3: предложение за
изпълнение на поръчката (техническа оценка) – 59,6 точки;
финансова оценка – 23,89 точки; крайна оценка – 83,49 точки.
„КОТТА” ООД, със седалище и адрес на управление гр.
София, ул. „Марко Бочар“, вх. Г, бл. 43,

ЕИК 831320052:

предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) –
26,80 точки; финансова оценка – 21,97 точки; крайна оценка – 48,77
точки.
2. КЛАСИРА участниците в конкурса за идея, сценарий и
изработка на аудио-визуално произведение („видеоклип“) с цел
провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията
на гражданите при произвеждането на национален референдум на 27
януари 2013 г. по въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в
България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?“,
както следва:
На първо място: ДЗЗД „РЕФЕРЕНДУМ 2013“, със седалище и
адрес на управление ул. „Екзарх Йосиф“ № 53, вх. А, ап. 3, с крайна
оценка 83,49 точки.
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На второ място: „БРАНД НЮ АЙДИЪС“ ЕООД, със
седалище гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 51, и адрес на
управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, с крайна оценка
74,60 точки.
На трето място: „РЕКЛАМЕН МАРКЕТ“ ООД, със седалище
и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Иван
Йончев“ № 6, ап. 28, с крайна оценка 56,73 точки.
На четвърто място: „КОТТА” ООД, със седалище и адрес на
управление гр. София, ул. „Марко Бочар“, вх. Г, бл. 43, с крайна
оценка 48,77 точки.
На

пето

място:

„ЕДИТА

ГРУП“

ООД,

с

адрес

за

кореспонденция гр. София, ж.к. „Яворов“, бл. 27А, с крайна оценка
34,67 точки.
3. ОПРЕДЕЛЯ за спечелил конкурса за идея, сценарий и
изработка на аудио-визуално произведение („видеоклипове“) с цел
провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията
на гражданите при произвеждането на национален референдум на 27
януари 2013 г. по въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в
България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?“ ДЗЗД
„РЕФЕРЕНДУМ 2013“, със седалище и адрес на управление ул.
„Екзарх Йосиф“ № 53, вх. А, ап. 3, представлявано от Асен Григоров
Асенов.
4. УПЪЛНОМОЩАВА председателя и секретаря на ЦИК да
подпишат договора с определения за спечелил конкурса.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

който

съгласен с предложеното решение, моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16, против – 2.
Имаме Решение № 67-НР.

е

9

Господин

Чаушев,

заповядайте

за

обяснение

на

отрицателен вот.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах „против”, защото смятам, че
техническата оценка на първия кандидат – „Рекламен маркет”,
не отговаря на реалните стойности на показания продукт,
доколкото лично аз присъствах на въпросното представяне на
този продукт. Той беше съвременен, добре като цялостна
концепция, с използването на различни изразни средства на
визуалното изкуство, поради което считам, че техническата
оценка на този специално проект на младите хора според мен
заслужаваше

по-висока

оценка.

Обяснявам

вота

си

на

гласуване. Още повече, че младите трябва да се стимулират.
Най-малкото, тази визия, която беше представена, беше според
мен на съвременно технологично ниво и добре стоящо
визуално. От презентацията, която беше направена, личеше, че
хората са работили с любов и желание, което личеше от
крайния им продукт.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Заповядайте,

госпожо Христова.
МАРИАНА
становището

на

ХРИСТОВА:
господин

Аз

Чаушев

изцяло
по

споделям

отношение

на

презентацията на младите хора, както каза господин Чаушев,
само искам да напомня, че в техническата оценка освен
презентацията и представеният сценарий, в точките влизат и
професионалната подготовка и компетентност на изпълнителя
по

предмета

на

конкурса,

при

разглеждането

на

която

документация се дават точки, които определят общия брой
точки, където не присъства господин Чаушев.
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ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Госпожо

Мусорлиева, заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз няма да влизам в дискусия,
само

да

уведомя

уважаемите

колеги

от

Централната

избирателна комисия, че аз също нямам възражения по това,
което каза господин Чаушев. Според мен лично, а и според
цялата работна група, те бяха на второ място, с много малка
разлика до отварянето на ценовите предложения. Тогава „Бранд
ню Айдиъс” ги изпревари с много ниско ценово предложение.
Тоест ние също отчетохме това, че те са насочени към младите,
много бяхме за тях. Но те пък нямаха ориентация към всички
останали таргет групи, така както първият кандидат представи и
за по-възрастното поколение презентацията си, и за младите, и
т.н. Просто ви уведомявам, за да знаете, че ние имахме същото
становище.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, благодаря
на всички членове на ЦИК, които се включиха в работата по
този конкурс, тъй като мисля, че успяхме да го проведем
своевременно. Надявам се спечелилият участник да сключи
договор и да изработи клиповете своевременно, за да можем да
пристъпим и към тяхното разпространение.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз бях на етажа, на който
работеше работната група, и искам да кажа, че имаше много
добро настроение на този етаж, каквото обикновено не се
наблюдава в Комисията. Моята оценка беше да има повече
такива конкурси.
Присъединих се към оценката на господин Чаушев,
защото споделям отношението му към младите, които следва да
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бъдат поощрявани. И тъй като разбрах, че те са изготвили този
проект, работили са с много любов, с много жар, вложили са
много творчески елементи, иновативни - не съм присъствала
наистина, но пак казвам, заради целия ентусиазъм на господин
Чаушев просто се заразих и трябваше да споделя чрез
гласуването мнението си по оценката към предложението, което
са направили тези младежи.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, няма да ви
задържам повече, днес повечето от вас имат празник. Само ще
ви уведомя, че срещата със Сметната палата (председател,
заместник-председател

и

юрисконсулт)

ще

се

проведе

в

понеделник в 11,30 тук, който желае, може да присъства.
Срещата със Съвета за електронни медии ще се проведе в
четвъртък в 11 часа тук.
Следващото ни заседание е утре от 14 часа.
Пожелавам ви приятна вечер!
(Закрито в 17,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Стойка Белова

