Уважаеми г-н Марченко,
Благодаря Ви за поставените въпроси от Сайта за разследваща журналистика
"Биволъ", както и за възможността за изразяване на становище по тях.
Относно първия поставен въпрос считам, че е съвсем естествено един от найголемите доставчици на технологии за гласуване в света - „Смартматик“ да предпочете
партньорство с един от най-надеждните системни интегратори в България - „Сиела Норма“
АД.
По отношение на следващите два въпроса, бих искал да Ви информирам, че във
връзка с изричното правило на т. 11.4. от Договор за обществена поръчка № 1 от 06.02.2021
г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 9600 специализирани
устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен
(реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява
специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че
системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид
избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването
на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на
специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на
избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със
специализираните устройства за електронно машинно гласуване", сключен между
Централната избирателна комисия (в качеството на "Възложител") и "СИЕЛА НОРМА" АД
(в качеството на "Изпълнител"), открита с Решение № 1911-НС от 12.11.2020 г. и въз основа
на Решение за определяне на изпълнител № 1924-НС от 30.12.2020 г., е налице
невъзможност за даване на публични изявления и съобщения. Съгласно т. 11.4. от Договор
за обществена поръчка № 1 от 06.02.2021 г.: "11.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава
публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация,
която е получил във връзка с изпълнението на този договор, независимо дали е въз основа
на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено."
По поставения четвърти въпрос – не считаме за етично да коментираме бизнеса на
наш партньор. Бихме могли да препратим въпроса на „Смартматик“ за техен коментар, ако
прецените, че е нужно.
Относно следващия Ви въпрос сме категорични, че „Сиела Норма“ АД няма
обвързаност с нито една политическа партия или неин представляващ.
Във връзка със запитването за съвместните проекти на "Сиела Норма" АД с
"Информационно обслужване" ЕАД, следва да отбележим, че за последните 5 години
„Сиела Норма“ АД има една спечелена обществена поръчка с възложител „Информационно
обслужване“ ЕАД. Можете да направите справка, информацията е общодостъпна в
централизираната електронна платформа ЦАИС ЕОП, а преди промените в Закона за
обществените поръчки и въвеждането на централизирана електронна платформа – в
Регистъра на обществените поръчки.

На последния въпрос бихме коментирали, че компанията е в изключително стабилно
финансово състояние. Приходите с източници: държавен бюджет, страни-членки на ЕС и
бюджет на Европейския съюз представляват средно 15% от общите приходи за последните
години, което ни прави достатъчно независими от публични възложители.
Получените средства във връзка с корона кризата са най-вече за принудително
затворените от държавата обекти, а именно книжарниците от една от най-големите в
страната вериги – „Сиела“.
С оглед защита на правото ми на изразяване и авторство върху изпратените отговори
в становището ми, моля преди цитиране на настоящите отговори, в цялост или на отделна
част от тях, да ми изпратите за потвърждение точните цитати, които ще използвате в Сайта
за разследваща журналистика "Биволъ", както и контекста, в който са употребени цитатите.
В случай че изразя несъгласие с използваните цитати поради цитиране, което не съответства
на контекста на отговорите ми или съставлява цитиране, което цели да замести
оригиналното произведение, бих искал да приемете настоящите отговори за
конфиденциални и да преустановите цитирането им.

С уважение:
Веселин Тодоров,
Изпълнителен директор на
"СИЕЛА НОРМА" АД

