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ПРОТОКОЛ № 1 

от работата на комисията за извършване на подбор на кандидатите, разглеждане и оценка на 
офертите и провеждане на преговори с кандидатите в състезателна процедура с договаряне 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване/наемане на специализирани 
устройства за машинно гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 
26 март 2017 г.“,  публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 14.02.2017 г. под № 
04312-2017-0002 

 
На 22 февруари 2017 г. в 17.30 ч. в сградата на Централната избирателна комисия – 

София, пл. „Княз Александър І“ № 1, комисия, назначена със Заповед № 18/22.02.2017 г. на 
председателя на Централната избирателна комисия, в състав: 

           Председател: Мартин Райков - член на ЦИК;  

                    Членове:  Александър Андреев - член на ЦИК; 

Цветозар Томов - член на ЦИК; 

Румен Цачев - член на ЦИК; 

Владимир Пенев - член на ЦИК. 

 
на основание чл. 103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП) проведе публично заседание по отваряне на полученото 
заявление на кандидата  в състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Осигуряване/наемане на специализирани устройства за машинно 
гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“,  
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 14.02.2017 г. под № 04312-2017-0002. 
 

На основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП за полученото заявление се състави и подписа 
приемателно-предавателен протокол, с който длъжностното лице по приемане на офертите 
Николай Желязков – главен юрисконсулт в дирекция „Администрация“ в ЦИК предаде 
заявленията на председателя на комисията Марин Райков – член на ЦИК. 

В определения срок за подаване на заявления – 22.02.2017 г., 16:30 ч. е получено 1 
(едно) заявление. 

На основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, след запознаване със списъка с кандидата в 
процедурата, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 
2 от ЗОП.  

На публичното заседание на комисията присъстваха Манол Илиев – управител на 
„Лирекс БГ“ ООД и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията констатира, че подаденото заявление от кандидата „Лирекс БГ“ ООД с 
адрес гр. София 1712, ж.к. Младост 3, бл. 306, вх. 2 е оформено и представено съобразно 
изискванията на възложителя и пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат към 
заявлението и констатира, че те съответстват на приложения към заявлението опис на 
представените документи за предварителен подбор.  

чл. 2 от ЗЗЛД 
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С това приключи публичното заседание на комисията. Комисията продължи своята 
работа на закрито заседание с подробен преглед на представените към заявлението 
документи за предварителен подбор и извърши проверка на съответствието им с 
предварително обявените от Възложителя условия. Комисията констатира, че заявлението на 
кандидата „Лирекс БГ“ ООД съдържа всички изискуеми документи за предварителен 
подбор, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка.  

По отношение на представения Единен европейски документ за обществени поръчки 
комисията (ЕЕДОП) констатира следното: 

1. Кандидатът е изпълнил дейности с предмет и обем (обемът няма значение), 
идентични или сходни с тези на поръчката (провеждане на машинно гласуване), през 
последните три години, считано от датата на подаване на заявлението. 

2. Кандидатът е декларирал, че прилага система за управление на качеството, 
съответстваща на стандарт БДС  EN ISO 9001:2008, за което има издаден сертификат. 
Посочил е уеб адрес за проверка на сертификата. При извършената проверка комисията 
установи, че на посочения уеб адрес е публикуван сертификат в срок на валидност, който 
отговаря на изискването на възложителя. 

3. Кандидатът е декларирал, че прилага система за управление на сигурността на 
информацията, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 27001:2013, за което има издаден 
сертификат. Посочен е номер на сертификата и срок на валидност, но не е посочил обхват на 
сертификата. Не е посочен уеб адрес за проверка на издадения сертификат.  

На основание чл. 54, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки комисията реши да изиска от кандидата да представи копие на посочения в ЕЕДОП 
сертификат за система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на 
стандарт БДС EN ISO 27001:2013. 

Копие на сертификата следва да се представи до 21.00 ч. на 22 февруари 2017 г. 
Комисията проведе едно заседание и подписа настоящият протокол на 22 февруари 

2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мартин Райков  ………чл. 2 от ЗЗЛД………………….. 
 
ЧЛЕНОВЕ: 

 
Александър Андреев ………чл. 2 от ЗЗЛД………………….. 
 
Цветозар Томов  ………чл. 2 от ЗЗЛД…………………..  
 
Румен Цачев   ………чл. 2 от ЗЗЛД…………………..  
 
Владимир Пенев  ………чл. 2 от ЗЗЛД…………………..  
 

 


