
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 381

На 6 декември 2013  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Докладна записка от Лилия Богданова относно одобряване 

на  документация за  възлагане  на обществени поръчки по реда на 

Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки. 

Докладва: Паскал Бояджийски

2. Докладна  записка  от  Лилия  Богданова  относно 

необходимост от предоставяне на лицензи за софтуерни продукти за 

компютърни  конфигурации  във  връзка  с  обществена  поръчка  за 

доставка на компютърна и офис техника за нуждите на ЦИК. 

Докладва: Венцислав Караджов

3. Докладна  записка  от  Лилия  Богданова  относно 

необходимост от закупуване на етикираща система. 

Докладва: Севинч Солакова

4. Докладна  записка  от  Лилия  Богданова  относно 

прекратяване  на  служебно  правоотношение  на  служител  от 

администрацията на ЦИК. 

Докладва: Севинч Солакова

5. Докладна  записка  от  Лилия  Богданова  относно 

утвърждаване на финансови разходи. 

Докладва: Севинч Солакова



6. Докладна записка от Лилия Богданова относно осигуряване 

на  канцеларски  материали,  консумативи за  офис техника  и  други 

материали за нуждите на ЦИК. 

Докладва: Севинч Солакова

7. Докладна записка от Лилия Богданова относно годишното 

приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 

2013 г. 

Докладва: Севинч Солакова

8.  Докладна  записка  от  Лилия  Богданова  относно 

утвърждаване  на  финансови  разходи  във  връзка  с  ремонта  на 

помещение № 72. 

Докладва: Севинч Солакова

9. Докладна  записка  от  Лилия  Богданова  относно 

необходимост  от  помещение  за  разполагане  на  сървър  за 

деловодната система за нуждите на ЦИК. 

Докладва: Севинч Солакова

10.  Докладна  записка  от  Лилия  Богданова  относно 

необходимост от обособяване на работно помещение за нуждите на 

администрацията на ЦИК. 

Докладва: Севинч Солакова

11.  Решение  за  приемане  на  работата  на  групата  по 

архивиране. 

Докладва: Севинч Солакова

12.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12536/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1173/22.11.2013 г. 

Докладва: Гергана Маринова

13.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12939/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1174/22.11.2013 г. 

Докладва: Гергана Маринова
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14.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12841/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1175/22.11.2013 г. 

Докладва: Гергана Маринова

15.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12651/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1176/22.11.2013 г. 

Докладва: Гергана Маринова

16.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12656/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1177/22.11.2013 г. 

Докладва: Гергана Маринова

17.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12866/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1178/22.11.2013 г. 

Докладва: Гергана Маринова

18.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12916/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1188/22.11.2013 г. 

Докладва: Бисер Троянов

19.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12646/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1189/22.11.2013 г. 

Докладва: Бисер Троянов

20.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12415/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1190/22.11.2013 г. 

Докладва: Бисер Троянов
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21.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12530/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1191/22.11.2013 г. 

Докладва: Бисер Троянов

22.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12875/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1192/22.11.2013 г. 

Докладва: Бисер Троянов

23.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12891/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1193/22.11.2013 г. 

Докладва: Бисер Троянов

24.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12880/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1194/15.11.2013 г. 

Докладва: Бисер Троянов

25.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12950/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1195/22.11.2013 г. 

Докладва: Бисер Троянов

26.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12913/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1202/27.11.2013 г. 

Докладва: Елена Маркова

27.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12424/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1221/22.11.2013 г. 

Докладва: Иванка Грозева
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28.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12927/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1223/22.11.2013 г. 

Докладва: Иванка Грозева

29.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12936/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1227/22.11.2013 г. 

Докладва: Иванка Грозева

30.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12965/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1228/22.11.2013 г. 

Докладва: Иванка Грозева

31.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12972/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1229/22.11.2013 г. 

Докладва: Иванка Грозева

32.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12430/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1230/22.11.2013 г. 

Докладва: Иванка Грозева

33.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12864/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1244/22.11.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

34.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12968/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1245/22.11.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски
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35.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12655/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1246/22.11.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

36.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12930/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1247/22.11.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

37.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12538/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1248/22.11.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

38.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12889/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1249/22.11.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

39.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12878/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1250/22.11.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

40.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12427/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1251/22.11.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

41.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12952/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1252/22.11.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски
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42.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12528/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1253/22.11.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

43.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  № 12970/2013 г.  по  описа  на  ВРП за  отказ  да  образува 

досъдебно производство – наш вх. № 1254/22.11.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

44.  Постановление  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка  №  1770/2012  г.  по  описа  на  ВРП  –  наш  вх. 

№ 1255/22.11.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

45.  Писмо от  ОИК – Берковица  с  приложено заявление  от 

Валентин Христов за освобождаването му като член на ОИК. 

Докладва: Паскал Бояджийски

46.  Писмо  от  ОИК  –  Берковица  относно  заявление  от 

Емануела Петкова за освобождаването й като общински съветник. 

Докладва: Паскал Бояджийски

47.  Молба  от  Жана  Райкова  за  прекратяване  на 

пълномощията й като член на ОИК – Хасково и проект на решение 

за промяна в състава на ОИК – Хасково. 

Докладва: Паскал Бояджийски

48.  Писмо  –  предложение  от  Областния  съвет  на  ДПС  – 

Перник относно промени в квотата на ДПС в ОИК – Перник. 

Докладва: Александър Андреев

49. Писмо от Министерството на външните работи, Дирекция 

„Права на човека“ с информация относно участието на наблюдатели 

в  мисията  на  ОССЕ/БДИПЧ  за  наблюдение  на  президентските 

избори в Азербайджан на 09.10. 2013 г. 

Докладва: Румяна Сидерова
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50. Писмо от СГП по повод открито писмо от З. Спасова – 

председател  на  ПБ  на  БКП,  относно  извършени  нарушения  на 

Изборния  кодекс  от  политическите  партии  при  изготвяне  на 

списъците с избиратели. 

Докладва: Паскал Бояджийски

51.  Писмо  от  ОИК  –  Монтана,  молба  за  съдействие  за 

изплащане на възнаграждения от м.  май до момента. 

Докладва: Венцислав Караджов

52. Писмо от Министерството на външните работи – покана 

до  членовете  на  ЦИК  за  конференция  на  тема  „Значението  на 

европейския избор“, която ще се проведе на 9 декември 2013 г. 

Докладва: Румяна Сидерова

53.  Имейл  от  Асоциацията  на  българите  в  област  Навара, 

Испания – отговор на наш. Изх. № 2-ЕП/25.11.2013 г.  

Докладва: Паскал Бояджийски

54. Имейл от Пройчо Караиванов – заместник-председател на 

БСЧИГП-НА  относно  изборите  за   Европейски  парламент   през 

2014 г.

Докладва: Паскал Бояджийски

55. Искания за изплащане на възнаграждение. 

56. Предложение  от  ПИОРСИС  (Правен  институт  за 

обучение  и  решаване  на  спорове  извън  съда)  за  провеждане  на 

семинар. 

Докладва: Мария Мусорлиева

ПРИСЪСТВАХА:  Елена  Маркова,  Мария  Мусорлиева, 

Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Анна  Колушева-Манахова, 

Бисер Троянов, Валентин Бойкинов, Венцислав Караджов,  Иванка 

Грозева,  Красимир  Калинов,  Паскал  Бояджийски  и  Силва 

Дюкенджиева.
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ОТСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Мая  Андреева, 

Александър  Андреев,  Владимир  Христов,  Гергана  Маринова, 

Емануил Христов, Ерхан Чаушев и  Мариана Христова.

Заседанието  бе  открито  в  15,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Румяна Сидерова – заместник-председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги!  Имаме 

необходимия  кворум.  Откривам  заседанието  на  Централната 

избирателна комисия на 6 декември 2013 г. 

Разполагате  с  проект  за  дневен  ред,  но  с  оглед  на 

обстоятелството,  че  дневният  ред  е  огромен,  а  днес  е  Никулден, 

имам предложение да разгледаме тези точки от дневния ред, които 

са свързани с провежданите конкурси и докладните записки, които 

са  свързани с изразходване  на средства  и други административни 

въпроси.  Ако  остане  време,  може  да  включим  някои  от  другите 

въпроси в дневния ред. 

На първо място:  

52.  Писмо  от  Министерството  на  външните  работи  – 

покана  до  членовете  на  ЦИК  за  конференция  на  тема 

„Значението  на  европейския  избор“,  която  ще  се  проведе  на 

9 декември 2013 г. 

Това е поканата, която всеки от вас е получил за участие  в 

понеделник от 10,30 ч. в срещата, свързана с европейските избори, 

която  ще  се  проведе  в  Гранитната  зала  на  Министерския  съвет. 

Засега  са  дали  заявка  за  участие  Мария  Мусорлиева,  Севинч 

Солакова,  Венцислав  Караджов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев, 

Паскал Бояджийски и аз. 

Има ли друг  колега, който желае да присъства на тази среща? 
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Ще потвърдим участието. 

Пристъпваме към работа.  Най-напред да определим кой ще 

брои гласовете. Венцислав Караджов се самопредлага. Има ли друго 

предложение? – Няма. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10, против – 1. 

Предложението се приема. Венцислав Караджов ще брои. 

Точка първа от дневния ред: 

1.  Докладна  записка  от  Лилия  Богданова  относно 

одобряване  на  документация  за  възлагане  на  обществени 

поръчки по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените 

поръчки. 

Давам думата на Паскал Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, вх. № 1262 от 6 декември 

2013  г.  Това  е  първата  от  многото  докладни  записки  на  госпожа 

Лилия  Богданова,  които  очевидно  днес  ще  разгледаме.  Тази 

докладна  записка  е  във  връзка  с  провежданата  от  Централната 

избирателна  комисия  процедура  по  избор  на  изпълнител  за 

доставката  на  софтуер,  за  деловодна  система  и  оборудване  на 

Централната избирателна комисия. 

Вярвам, че сте се запознали с докладната записка.  Само за 

протокола да посоча, тъй като такива са изискванията и на закона, да 

посоча, че госпожа Богданова предлага да се одобри документация, 

както следва: 

Първо, протокол на комисията, назначена със заповеди № 41 

от  22 ноември 2013 г.  и  № 43 от  5  декември 2013 г.  на  главния 

секретар  на  администрацията  на  ЦИК,  за  разглеждане,  оценка  и 

класиране  на  подадени  оферти  за  участие  във  възлагането  на 

обществената поръчка с предмет: доставка на програмен продукт за 

електронна система за управление на документи за нуждите на ЦИК, 
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и  становище  на  Красимир  Трифонов  –  външен  експерт,  член  на 

комисията. 

Второ,  протокол  на  комисията,  назначена  със  същите 

заповеди  на  главния  секретар  за  обществена  поръчка  с  предмет 

доставка  на  компютърна  офис  техника  за  нуждите  на  ЦИК  и 

становище  на  Красимир  Трифонов  –  външен  експерт,  член  на 

комисията. 

На трето място, проект на договор за доставка на програмен 

продукт  за  електронната  система  за  управление  на  документи  за 

нуждите на ЦИК. 

На  четвърто  място,  проект  на  договор  за  доставка  на 

компютърна техника за нуждите на ЦИК. 

И  на  пето  място,  проект  на  договор  за  доставка  на  офис 

техника за нуждите на ЦИК. 

Комисиите са се събрали, постъпили са три оферти от двама 

кандидати. Двете комисии са се събрали и са разгледали, оценили и 

класирали подадените оферти, изготвили са протоколи. 

Колеги, това е докладната записка на Лилия Богданова. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Тоест, ние трябва да вземем 

решение или само ни уведомяват, че е приключил конкурсът? 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Госпожо  Сидерова,  с  това 

започнах  моя  доклад,  че  комисиите  са  назначени  във  връзка  с 

процедурата  по  подадените  публични  оферти  и  ние  следва  да 

одобрим  документацията,  която  е  изготвена  от  комисиите  за 

провеждане на тези процедури. Това е предложението на госпожа 

Богданова и съответната документация би следвало да се намира в 

днешната  мрежа.  Аз  имам  затруднения  и  разчитам  вие  да  имате 

достъп до мрежата и да погледнете всички тези документи, за да ги 

обсъждаме.  Входящият  номер  на  докладната  е  с  вх.   №  1262. 

(Реплики.)
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  лично  считам,  че  по  ЗОП  би 

следвало да се докладва съставът на комисията. Комисията излиза с 

протокол за  разглеждане на  офертите.  Да кажем колко оферти са 

постъпили, да кажем, че има протокол от заседанието и решение на 

комисията.  То  не  подлежи  според  мен  на  утвърждаване 

впоследствие.  Въз основа на предложението възложителят приема 

решение за определяне на изпълнителя и нашето решение трябва да 

бъде  за  приемане  на  решение  за  определяне  на  изпълнител,  така 

както е направено и предложението от комисията. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  може  да  допълня 

доклада. Комисията е съставена от трима души, двама от които са 

членове  на  администрацията  на  ЦИК:  главният  секретар  госпожа 

Богданова  и  главният  юрисконсулт  господин  Николай  Желязков, 

както  и  външният  експерт,  когото  ние  с  вас  гласувахме  на 

предишното  заседание  –  господин  Красимир  Трифонов.  Имат 

съставен протокол. Само една оферта е постъпила и тя е одобрена. 

Цената  е  под тази,  която ние сме обявили в  конкурса  и  те  са  си 

написали протокола и са приели предложението на изпълнителя. На 

нас  сега  ни  се  предлага  да  приемем  решение  за  определяне  на 

изпълнител. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Уважаеми  колеги,  в  днешната 

мрежа  има  отделна  папка,  която  се  нарича  Договори  за  ЕСУД и 

компютри. В тази папка може да видите, че има три файла. Единият 

е докладната,  която ви прочетох накратко, а вторият и третият са 

протоколи на комисията по заповед № 41 и по заповед № 42. 

От протокола по заповед № 41 е видно, че на 5.12.2013 г. в 

10,15 ч. в стая № 78 е събрана комисията с председател Цонковски и 

членове:  Красимира  Манолова,  Виолета  Георгиева,  Николай 

Желязков,  които  са  от  състава  на  администрацията  на  ЦИК,  и 

външният експерт ІТ-специалист Красимир Трифонов. Разгледали са 
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документацията,  обявен  е  списъкът  на  кандидати,  представили 

оферти в срока за подаването им. Това е „Индекс България“ ООД. 

Комисията  е  пристъпила  към  отваряне  и  разглеждане  на 

офертата   и  на  основание  класирането  комисията  предлага  да  се 

сключи писмен договор за изпълнение на обществената поръчка с 

предмет: „Доставка на програмен продукт за електронна система за 

управление на документи за нуждите на ЦИК“, с кандидата „Индекс 

България“ ООД, който е класиран на първо място и предложената 

цена. 

При това положение, ако Централната избирателна комисия 

вземе  решение  да  одобри  посочените  протоколи  и  проекти  на 

договори, въз основа на това решение главният секретар ще може да 

сключи  договор  с  класирания  на  първо  място,  съгласно  нашия 

правилник и закона, тъй като главният секретар ще бъде този, който 

ще подпише договора за доставка на тази електронна система. 

По отношение на проекта на договор искам само да кажа, че 

се казва: Проект на договор за ЕСУД – 6 декември 2013 г.“. 

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Уважаеми колеги,  който  е 

съгласен  да  приемем  решение  за  определяне  на  изпълнител  на 

поръчката  за  доставка на деловодна система с  „Индекс България“ 

ООД, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Предложението се приема. 

Възлагаме на главния секретар и на главния счетоводител да 

подпишат договора за доставката с определената фирма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Възлагаме  на  главния  секретар  да 

сключи договора. Главният счетоводител подписва в изпълнение на 

закона. 

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Предложете  формулировка 

на решението, щом като не одобрявате тази,  тъй като аз, бидейки 

прекъсвана, явно нещо не формулирах както трябва. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам да възложим на главния 

секретар  да  сключи  договори  с  определения  с  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  изпълнител  съгласно 

представените проекти на договор. 

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е  съгласен,  моля да 

гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Предложението се приема. 

По втората поръчка. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това е протоколът на комисията 

по  заповед  №  42  от  22  ноември  2013  г.  Тя  е  за  доставката  на 

компютърна и офис техника за нуждите на ЦИК. 

На 5 декември 2013 г.  в 11,15 ч.  се е събрала комисията в 

същия  състав.  Констатирано  е,  че  поканата  е  съгласно  Закона  за 

обществените поръчки, публикувана е по реда на чл. 101 от ЗОП, 

подадени са  оферти от  двама  кандидати  за  участие:  „Тимекс БГ“ 

ООД и „Индекс България“ ООД отново. 

За първата обособена позиция: сървър 1 бр., оферта е подал 

само един кандидат - „Индекс България“ ООД с оферта вх. № 1234 

от 3 декември 2013 г. 

За втората обособена позиция – компютърна конфигурация, 

работна станция  и  монитор – 17 бр.,  оферта е подал само един 

кандидат - „Индекс България“ ООД. 

За  третата  обособена  позиция  –  офис  техника,  скенер  за 

многократно  сканиране,  мултифункционално  устройство,  копир 

мрежов  принтер  скенер  и  мултифункционално  устройство  копир 

мрежов  принтер,  мрежов  скенер  –  оферта  е  подал  само  един 

кандидат - „Тимекс БГ“ ООД с оферта от 3 декември 2013 г. 

Представени  са  изискваните  документи.  Офертите 

удовлетворявали  условията  за  валидност.  Има  и  становище  от 
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външния експерт, че всичко с техническите приложения отговаря на 

изискванията за изпълнение на поръчката, поради което комисията е 

допуснала до участие и класиране двамата кандидати. След като е 

разгледала и обсъдила предложенията, тя е класирала кандидатите, 

както следва:  

На  първа  обособена  позиция  –  сървър:  на  първо  място 

„Индекс  България“  ООД  със  съответната  цена,  посочена  тук  в 

договора. 

На  втора  обособена  позиция  –  компютърна  конфигурация, 

работна  станция   и   монитор  –  17  бр.,  на  първо  място  „Индекс 

България“ ООД със съответната цена. 

На трета обособена позиция – офис техника, на първо място 

„Тимекс БГ“ ООД. 

Комисията  предлага  да  се  сключи  писмен  договор  за 

изпълнение  на  обществената  поръчка  с  предмет  „Доставка  на 

компютърна и офис техника за нуждите на ЦИК“ с горепосочените 

фирми:  по  първа  позиция  –  с  „Индекс  България“  ООД,  по  втора 

позиция – отново с „Индекс България“ ООД и по трета позиция – с 

„Тимекс БГ“ ООД. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, имате ли 

въпроси? – Не виждам. 

Който е съгласен във връзка с проведения конкурс по ЗОП  да 

приемем решение  за  определяне  на  изпълнител  по първа  и  втора 

позиция  –  доставка  на  сървър  и  на  компютърна  конфигурация,  а 

именно фирма „Индекс  България“  ООД,  както  и  да  възложим на 

главния секретар да сключи договор за доставката, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Предложението  се  приема.  Доуточнявам:  договорът  е 

съгласно приложението проект за договор към докладната. 

Второ, който е съгласен да вземем решение да определим за 

изпълнител на доставката по третата позиция от проведения конкурс 
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фирма  „Тимекс  БГ“  ООД  и  да  бъде  сключен  договор  съгласно 

проекта,  приложен  към  докладната  от  главния  секретар,  моля  да 

гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Предложението се приема. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги,  тъй като има технически 

неща,  които  така  или  иначе  трябва  да  си  кажем,  ви  моля  да 

изключим камерите, за да може спокойно да бъдат обсъждани числа. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: В дадената докладна нямаме 

числа. 

Възникна  въпросът  кой  е  възложител  по  обществените 

поръчки. Нито е главният секретар, нито е администрацията на ЦИК. 

Според  мене  е  Централната  избирателна  комисия.  Затова  ние 

провеждаме  конкурса  и  решаваме,  а  това  че  той  се  провежда  от 

администрацията,  е  друг  въпрос.  Така  че  според  мен  ние 

формулирахме правилно решението, че ЦИК утвърждава и определя 

фирмата-доставчик,  с  която  да  се  сключи  договор.  Едната  фирма 

беше „Индекс  България“  ООД,  другата  фирма беше „Тимекс БГ“ 

ООД. С тях да се сключат договори по приетите решения. 

Другото предложение беше решенията да са с номер, но това 

ще е нова практика. Защо с номер ще се оформят тези решения? Ние 

обикновено  с  номер  приемаме  решения,  които  са  свързани  с 

протичане на изборния процес. (Реплики.)

 Има  решение  на  Върховния  административен  съд,  което 

казва,  че  всички  решения  на  Централната  избирателна  комисия 

подлежат на обжалване, което е вярно. (Реплики.)

Решението няма да бъде с мотиви – мотивите са в протокола. 

(По-късно в заседанието.) 
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ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Има  предложение  да  се 

върнем към точка първа: дали решението трябва да е  с номер или 

решението трябва да е протоколно, както вече го приехме. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  успях  да  говоря  с  госпожа 

Богданова във връзка с подготвената от тях докладна. Обяснението, 

което ми даде,  е че не са подготвили проекти на решения, тъй като 

необходимото точно за тази конкретна процедура по Глава осма „а“ 

било само проекти на договори и одобряване на документацията от 

нас като възложител. Ако считате, че е необходимо от нея лично да 

чуете  някакви  мотиви,  които  са  мотивирали  администрацията  да 

подготви по този начин процедурата, да я викнем тук да обяснява 

какво  са  мислили и да  видим какво правим.  Това е  във  връзка  с 

въпроса дали да имаме решение с номер. (Реплики.)

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Резолюцията „утвърждавам“ 

ние заместваме с протоколно решение, което вече сме взели. 

Колеги,  уеднаквяваме  оттук-нататък  практиката:  вместо 

резолюцията на възложителя по Глава осма „а“ при обществените 

поръчки, ние ще се произнасяме с протоколно решение. То замества 

резолюциите за утвърждаване на едноличните органи. 

2.  Докладна  записка  от  Лилия  Богданова  относно 

необходимост  от  предоставяне  на  лицензи  за  софтуерни 

продукти  за  компютърни  конфигурации  във  връзка  с 

обществена поръчка за доставка на компютърна и офис техника 

за нуждите на ЦИК. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Уважаеми  колеги,  на  мой 

доклад  е  докладна  записка  от  главния  секретар  на  Централната 

избирателна  комисия  с  искане  да  се  обърнем  към  Министерския 

съвет на Република България да ни бъде предоставена възможността 

да  ползваме  50  лиценза  за   операционна  система  за  десктоп 

компютри Windows версии 7, 8 и следващи; както и 50 лиценза за 
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офис пакет за десктоп компютри MS Office версии 2010 и следващи; 

и един лиценз за софтуер за пощенски сървър. 

Аз  ви  предлагам  в  изработената  докладна  и  прикаченото 

писмо до Министерския съвет,  което е под № 1266, да добавим и 

версия професионална, тъй като на нас ни трябва Windows 7 или 8 

професионална версия и MS Office професионални версии 2010 или 

следващи.  Тези продукти имат и версии за домашна употреба, а на 

нас такива не ни трябват. (Реплики.)

Ще поискаме  Windows седма  версия  професионална  и  MS 

Office 2010 професионална версия. 

Предложението  е  да  поискаме  от  Министерския  съвет  50 

лиценза за операционна система за десктоп компютри Windows 7, 

версия  професионална;  50  лиценза  за  офис  пакети  за  десктоп 

компютри MS Office 2010, версия професионална и един лиценз за 

софтуер за пощенски сървър. 

Моля ви, колеги, ако имате коментари, ако не – предлагам на 

председателстващия да го постави на гласуване. 

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Уважаеми колеги,  който  е 

съгласен  с  предложения текст  на  писмо до Министерския съвет, 

както беше докладвано от колегата Венцислав Караджов и съгласно 

обосновките в докладната записка на главния секретар с вх. № 1266, 

моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Предложението се приема. 

Сега ще изключим системата, тъй като следващите въпроси 

са  финансови,  а  включват  също  и  други  въпроси,  които  не  са 

предмет на онлайн предавания. 
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Искам да ви докладвам събитие, което се случи между двете 

заседания на Централната избирателна комисия. 

На  4  декември  2013  г.  пристигна  писмо  от  областния 

управител на София затова, че в едно от помещенията, в което се 

съхраняват  книжата  и  материалите  от  изборите  за  народни 

представители,  а  именно  в  132  СОУ  в  „Красно  село“,  има 

наводнение,  тъй  като  е  спукана тръба  в  училището.  Наложи се  в 

оперативен порядък, съгласувайки с колегите от групата, която по 

това време работеше по изборите за Европейски парламент, да им 

дадем разрешение да отворят помещението. 

На  5  декември 2013  г.  те  са  ни  изпратили второ  писмо,  в 

което  са  ни  казали,  че  определената  със  заповед  на  областния 

управител комисия,  е отворила помещението и е констатирала,  че 

наводнението  е  много  солидно.  30-40  см  вода  е  имало  в 

помещението. Изборните книжа са тотално наводнени. 

Аз ви моля да приемем протоколно решение за одобряване на 

даденото разрешение за отваряне на помещението,  като трябва да 

помислим и по въпроса какво ще правим с тези унищожени изборни 

книжа. Още повече че по закон трябва да се пазят пет години до 

следващите избори. Предлагам да разгледаме въпроса в работната 

група и  да  обмислим какво  трябва  да  правим.  Но засега  само да 

приемем  протоколно  решение,  че  се  одобрява  разрешението  за 

отваряне на помещението. Изпомпана е водата, но за съжаление са 

останали още десетина сантиметра, тъй като не могат да спрат теча – 

в съседното помещение се е наложило да разбиват стени. То е било 

преградено и вътре в преграденото помещение в затворена стена се е 

спукала тръба. (Реплики.)

Правили сме решения с  номера,  когато  им позволяваме  да 

извадят книжа и печати и да отварят торби. Не можем да направим с 

номер  решение,  което  вече  е  свършен  факт.  Ние  сме  го  правили 

предварително. Няма решение за отваряне на помещение. (Реплики.)
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Ако  кажете,  ще  напиша  и  решение  с  номер  и  ще  ви  го 

докладвам в следващото заседание, за да не бавя днес работата на 

комисията. 

47.  Молба  от  Жана  Райкова  за  прекратяване  на 

пълномощията  й  като  член  на  ОИК  –  Хасково  и  проект  на 

решение за промяна в състава на ОИК – Хасково. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, с вх. № 1239 от 

4 декември 2013 г. е постъпила молба от Жана Милкова Райкова от 

ОИК  –  Хасково,  която  желае  предсрочно  да  й  бъдат  прекратени 

правомощията  по  собствено  желание  –  подписала  се  е 

собственоръчно.  Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  да 

освободим Жана Милкова Райкова като член на ОИК – Хасково, по 

лични причини и да анулираме издаденото й удостоверение. Също и 

да одобрим съответното писмо, което да се изпрати на предложилата 

я партия, да предложи нов член. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  бъде 

освободена от състава на ОИК – Хасково Жана Милкова Райкова и 

да се анулира издаденото й удостоверение, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Решението е с № 2878 ПВР/МИ. 

48.  Писмо  –  предложение  от  Областния  съвет  на  ДПС  – 

Перник относно промени в квотата на ДПС в ОИК – Перник. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Докладвам  преписка,  получена 

на дежурство на колегата Александър Андреев относно  промяна в 

състава на ОИК – Перник, област Перник. 

Постъпило  е  заявление  в  оригинал  от  Галина  Радева 

Никодимова,  секретар  на  Общинската  избирателна  комисия  в 

Перник,  с  което  ни  моли  да  бъде  освободена,  тъй  като  има 
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несъвместимост  със  заеманата  от  нея  длъжност  –  работи  в 

областната администрация. 

Предлагам комисията да приеме следния проект за решение: 

„Постъпило  е  предложение  с  вх.  №  1231/03.12.2013  г.  от 

Боряна Симеонова Методиева – председател на Областния съвет на 

ПП „ДПС“ – Перник, за промяна в състава на ОИК – Перник, област 

Перник.  Предлага  се  на  мястото  на  Галина  Радева  Никодимова  – 

секретар на ОИК, да бъде назначена Анелия Страхилова Йотова – 

досегашен член на ОИК, и на нейно мястото за член на ОИК да бъде 

назначена  Боряна  Василева  Велинова.  Към  предложението  са 

приложени:  заявление  от  Галина  Радева  Никодимова  за 

освобождаването  й  като  секретар  на  ОИК;  декларация  по  чл.  16, 

ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование 

на  Боряна  Василева  Велинова  и  пълномощно  в  полза  на  Боряна 

Симеонова Методиева

На  основание  чл. 26,  ал. 1,  т. 5  и  6  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Освобождава като секретар на ОИК – Перник, област Перник, 

Галина  Радева  Никодимова,  ЕГН  …,  и  анулира  издаденото  й 

удостоверение.

Преназначава за секретар на ОИК – Перник, област Перник, 

Анелия  Страхилова  Йотова,  ЕГН  …,  и  анулира  издаденото  й 

удостоверение.

Назначава за член на ОИК – Перник, област Перник, Боряна 

Василева Велинова, ЕГН ...

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.“ 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложения проект за решение за извършване на промяна в ОИК – 
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Перник,  както  беше  докладвано  от  Силва  Дюкенджиева,  моля  да 

гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Решението е № 2877 ПВР/МИ. 

С  оглед  напредването  на  времето,  преди  прекратяване  на 

заседанието за днес, докладвам: 

49.  Писмо  от  Министерството  на  външните  работи, 

Дирекция „Права на човека“ с информация относно участието 

на наблюдатели в мисията на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на 

президентските избори в Азербайджан на 09.10. 2013 г. 

Моля  да  погледнете  във  вътрешната  мрежа  писмото,  към 

което  е  прикачена  и  информация  от  Невена  Алексиева  – 

парламентарен  секретар,  от  Стоян  Славов  –  съветник  в 

политическия кабинет, Елка Дончева – дипломатически служител в 

Дирекция  „Правата  на  човека“  и  Елена  Слатинска  Ованезова  – 

дипломатически  служител  ІV  степен,  за  участието  в  мисията  на 

ОССЕ  за  наблюдение  на  президентските  избори  в  Азербайджан, 

проведени на 9 октомври 2013 г. 

Предлагам  ви  да  се  запознаете  с  доклада  на  колегите  от 

Министерството на външните работи. Докладната записка е с наш 

вх. № 1238. 

Предлагам сега заседанието да приключи и останалите точки, 

които  не  са  толкова  спешни,  да  се  разгледат  на  следващото 

заседание на комисията. 

Следващото заседание на комисията е на 9 декември 2013 г., 

понеделник, от 14,30 ч. 

Закривам заседанието. 
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(Закрито в 16,20 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

 СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева 
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