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Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Министърът на околната среда: Очакваме 700 млн. лева по ОП "Околна среда" 
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4402260  

  

Текст: До края на годината очакваме 700 млн. лева по ОП „Околна среда" от Брюксел. Това са забавени 
плащания, спрени плащания и новообработени плащания от последните два месеца. Това каза 
министърът на околната среда и водите в служебния кабинет „Близнашки" Светлана Жекова по Дарик. 
„Твърдо вярваме, че Брюксел ще подходи приоритетно, след като сме преминали целия контрол и одит 
от Европейската комисия", посочи тя. 
Жекова обясни, че наложената от страна на Европейската комисия плоска финансова корекция в размер 
на около 150 млн. лева е разумен баланс на преценката на грешките, които са били допуснати основно в 
провеждането на обществените поръчки и оценката им от страна на управляващия орган. 
239 са проектите, които са проверени, а индивидуалните финансови корекции възлизат на около 90 млн. 
лева, допълни тя. Министър Жекова подчерта, че България не губи средствата от тази финансова 
корекция. 
„При договаряне на плоска финансова корекция, свързана със системите за управление и контрол, тези 
150 млн. не излизат от програмата и отново ще бъдат използвани, но остават за сметка на бюджета. 
Проектите трябва да бъдат завършени до края на октомври 2015 г., за да може да бъдат разплатени през 
2016 г. За много от проектите това е възможно, има проекти, по които тези пари да бъдат използвани. В 
рамките на програмата има много договорени проекти по различните оси, по които тези пари могат да 
бъдат пренасочени", обясни тя. 
По думите на министър Жекова констатираните нарушения в проверяваните проекти невинаги са по вина 
на бенефициентите, тъй като в някои случаи обществените поръчки са провеждани въз основа на стара 
нормативна база. 
„Има разлики, по които Европейската комисия въвежда правила за оценяване, и начина, по който ние 
сме прилагали тези правила по отношение на обществените поръчки. Промяната в тези критерии води до 
различни оценки. Различават се сроковете и начина, по които трябва да бъдат обявявани обществените 
поръчки, документацията", обясни екоминистърът. 

 
 
 
 
Източник: actualno.com 
 
Заглавие: Електронните услуги станаха приоритет за служебното правителство 
Линк: http://business.actualno.com/Elektronnite-uslugi-stanaha-prioritet-za-slujebnoto-
pravitelstvo-news_58106.html   
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Текст: Дни преди да приключи мандатът на служебното правителство на Георги Близнашки, министрите 
ударно обявиха обществени поръчки за повече от 5 милиона лева. Анализът на обявените в последната 
седмица на октомври обществени поръчки сочи, че за идентични дейности отделните министерства 
прилагат различни критерии към участниците. Повечето от поръчките са свързани с въвеждането на 
електронни услуги, информира БГНЕС. 
Правосъдие 
Най-голямата обществена поръчка е обявена от ведомството на служебния вицепремиер и министър на 
правосъдието Христо Иванов. Тя е за разработване на автоматизирана информационна система "Бюра 
Съдимост" и е на прогнозна стойност от 1 130 000 лв., без ДДС, които ще се осигурят по Оперативна 
програма "Административен капацитет". Министерството на правосъдието ще избира изпълнител на база 
"икономически най-изгодна цена", а не на "най-ниска цена". Едно от изискванията към изпълнителя е да 
има изградени поне три информационни системи и бази данни в изминалите три години. Изграждането 
на системата за електронно издаване на свидетелства за съдимост трябва да се осъществи за 180 дни. 
Издаване на свидетелства за съдимост е възможно по електронен път още от началото на 2013 година 
чрез сайта на Министерството на правосъдието. За целта е нужно единствено потребителят да притежава 
електронен подпис. Възложител на обществената поръчка е Ивелина Василева, главен секретар на 
правосъдното министерство. 
Образование 
Министерството на образованието, ръководено от служебния министър Румяна Коларова, без 
обществена поръчка, ще даде 757 102 лв., без ДДС, които са за осигуряване на свързаност на българските 
училища и научни институти към Паневропейската научно-изследователска комуникационна мрежа. 
Сумата от над 750 000 лв. е за само една календарна година или общо 2 271 306 лв., без ДДС, за период 
от три години, какъвто е срокът на проекта. Средствата са от държавния бюджет. 
Договарянето ще е пряко, само с един кандидат – Dante Ltd. На сайта на базираната във Великобритания 
организация, с 20-годишна история, има само шест публикации, които са свързани с България. Като 
партньор на Dante Ltd. в България е посочена Българска изследователска и образователна мрежа. На 
сайта на БИОМ последната актуална информация е от 2011 г. Последният протокол от Общо събрание на 
организацията е публикуван преди четири години. В същото време от Министерството на образованието 
мотивират изразходването на над 2 271 000 лв., без ДДС, за мрежата GEANT, защото тя предоставя 
"уникална комбинация от високоскоростен капацитет за пренос на данни и много голямо географско 
покритие и е единствената мрежа в Европа, която осигурява директна свързаност между училища, 
университети и научни институции в над 40 европейски страни". Възложител на прякото договаряне 
между образователното ведомство и Dante Ltd. е главният секретар на МОН Красимир Вълчев. Името му 
бе посочено от депутата от Реформаторския блок Гроздан Караджов като евентуален бъдещ министър на 
образованието. По думите на Караджов – Красимир Вълчев се ползвал с подкрепата на образователния 
министър в Тройната коалиция Даниел Вълчев, един от неформалните лидери на Реформаторския блок. 
Селско стопанство 
Министерството на земеделието, ръководено от служебния министър Васил Грудев, е обявило цели две 
обществени поръчки с близък предмет на дейност на обща стойност 1 млн. лв, с ДДС. Едната е за 
"разработване и внедряване в експлоатация на Информационна система за агростатистика". Прогнозната 
стойност за дейността по "проучване, разработване и въвеждане на специализиран софтуер за въвеждане 
на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво, отнасящи се 
за земеделските стопанства" възлиза на 420 000 лв., без ДДС. Парите са от държавния бюджет. 
Кандидатите трябва да са изпълнили поне два договора със сходни дейности. Министерството на 
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земеделието ще избере победител в процедурата на основание "икономически най-изгодна оферта", а 
не на "най-ниска цена". 
Други 350 000 лева, без ДДС, ще бъдат дадени за "изграждане на интегрирана информационна 
земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на 
национално и регионално ниво". Средствата също са от държавния бюджет. Идентично и с предходната 
поръчка, кандидатите трябва да са изпълнили поне два сходни договора. Критерият за избор е 
"икономически най-изгодна оферта" 
Служебният министър Васил Грудев е стартирал обществена поръчка и по избор на външен одитор на 
финансов доклад на дейностите по изследването на структурата на земеделските стопанства през 2013 г. 
Стойността на поръчката е 30 000 лв., без ДДС. Кандидатите трябва да са извършили поне два одита на 
средства от Европейския съюз. Критерият по възлагане на обществената поръчка е оферта с "най-ниска 
цена". 
За разлика от колегите си, които са делегирали правомощията по възлагане на обществените поръчки на 
главните секретари на съответните ведомства, в случая служебният министър на земеделието Васил 
Грудев лично се явява възложител. 
Екология 
Министерството на околната среда и водите, ръководено от служебния министър Светлана Жекова, е 
обявило обществена поръчка с предмет на дейност: "Повишаване качеството на административното 
обслужване на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни 
услуги в МОСВ". Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 600 000 лв., без ДДС, които 
ще бъдат осигурени по Оперативна програма "Административен капацитет". Срещу това изпълнителят ще 
трябва да извърши анализ на административния процес, да изготви препоръки за електронизация на 
услугите, надграждане на наличните в МОСВ информационни системи, с оглед въвеждане на шест 
административни услуги, подготовка на заявленията за вписване на електронни услуги, както и 
разработването на вътрешни правила за документооборот. Участниците в процедурата следва да са 
изпълнили поне един сходен договор в изминалите три години. Критерият за избор на изпълнител е 
"икономически най-изгодна оферта". Възложител на обществената поръчка е главният секретар на МОСВ 
Росен Асенов. 
Инвестиционно проектиране и външни работи 
Дори и Министерството на инвестиционното проектиране, което се очаква да бъде закрито след броени 
дни, е обявило обществена поръчка с прогнозна стойност от 128 333 лв., без ДДС, осигурени от 
държавния бюджет. Срещу това изпълнителят, който трябва да бъде избран по критерий "икономически 
най-изгодна оферта", ще трябва да разработи наредби свързани с: "поддържане на електрически уредби 
за ниско напрежение", "безопасно експлоатация на временни съоръжения в строителството", 
"предложения за отмяна на норми за видовете строителни конструкции", "анализ на действащи 
технически нормативни актове и проучване на европейските практики". Впечатление прави, че предметът 
на обществената поръчка се припокрива в голяма степен с дейностите, които служителите на 
Министерството на инвестиционното проектиране, а и на Министерството на регионалното развитие 
следва да изпълняват. Възложител на обществената поръчка е Красимира Нечева, началник на 
политическия кабинет на вицепремиера и регионален министър Екатерина Захариева. 
Министерството на външните работи, ръководено от министър Даниел Митов, е обявило обществена 
поръчка на прогнозна стойност от 350 000 лв., без ДДС, бюджетни средства за 150 компютъра, 75 
принтера, общо 35 сървъра и резервни части. Според обществената поръчка прогнозната стойност на 
един настолен компютър възлиза на 1000 лв., без ДДС, а на един принтер около 700 лв., без ДДС. 
Критерият, по който ще бъде избран изпълнител на обществената поръчка е "най-ниска цена". За 
резервни части МВнР се готви да плати 33 000 лв., без ДДС. Обществената поръчка е одобрена от главния 
секретар на МВнР Веселин Вълчев. 
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Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Проверяват “Аурубис” и КЦМ за картел 
 
Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-10-31&article=510865     
 

 

Текст:  Служители на Комисията за защита на конкуренцията са направили проверка на място в офисите 
на фирма "Аурубис България" в Пирдоп. Проверката е направена по преписка, образувана след искане на 
"Агрополихим" Девня, в което се твърди, че "Аурубис България" и КЦМ Пловдив нарушават Закона за 
защита на конкуренцията. Аурубис се проучва във връзка с евентуална злоупотреба при определяне на 
цените на сярна киселина, съобщиха от КЗК. Комисията проучва и възможността Аурубис и КЦМ да 
участват в забранено споразумение като си разпределят пазарите, на които продават сярна киселина. 
Целта на проверката на място бе да се потърсят доказателства за евентуално нарушение, посочват от КЗК. 
Служителите на комисията са иззели документи на хартия и компютърни данни. Ако събраните 
доказателства потвърдят наличието на нарушение, КЗК ще предяви на двете дружества твърдения за 
извършени нарушения 

 
 
 
 
Източник: dobrich.utre.bg 
 
Заглавие: Започва работа по пречиствателната станция в Тервел 
 

Линк: http://www.dobrich.utre.bg/2014/11/03/272801-

zapochva_rabota_po_prechistvatelnata_stantsia_v_tervel    

 

Текст:  Финансирането от 5 млн. лв. е по Оперативна програма "Околна среда" 

Решение на Върховния административен съд от 30 октомври т.г. потвърди правилността на избора на 
изпълнител за пречиствателната станция, направен от Община Тервел . Така , след дългите процедури по 
обжалването на поръчката, най-после стана възможно да бъде подписан договор за изпълнението на 
обекта с избрания от Община Тервел изпълнител. 
Пречиствателната станция в Тервел е обект, за който бе осигурено финансиране в рамките на проекта за 
водния цикъл на Тервел , т.е. чрез Оперативна програма "Околна среда". След като чрез същия проект се 
изгради канализация за всички абонати в Тервел и се подмени водопроводът на улиците, на които бе 
изградена канализация, следва да се осигури пречистването на отпадните води от целия град - от старите 
и новите канализационни клонове. Това може да стане, когато съществуващата и неработеща към 
момента пречиствателна станция бъде реконструирана, разширена и модернизирана.Точно тази 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-10-31&article=510865
http://www.dobrich.utre.bg/2014/11/03/272801-zapochva_rabota_po_prechistvatelnata_stantsia_v_tervel
http://www.dobrich.utre.bg/2014/11/03/272801-zapochva_rabota_po_prechistvatelnata_stantsia_v_tervel
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инвестиция бе включена в проекта за воден цикъл на града и след неговото одобряване от МОСВ започна 
подготовката за възлагането на договора за изпълнението й - изработване на документи за обявяване на 
обществената поръчка,обявяване , разглеждане на постъпили четири оферти и класиране на участниците. 
След година и половина, преминала в съдебни дела, все пак настъпи моментът за сключване на договор. 
Избраният изпълнител е Консорциум "Скития" - дружество, регистрирано по Закона за задълженията и 
договорите от съдружници "Понстройинженеринг»ЕАД - гр.Бургас, «Прострийм груп» ЕООД- гр.София и 
«Уотър Енвайро Проджект» ЕООД -гр.София. Всеки от тримата участници има конкретни ангажименти за 
изпълнението на договора, което ще протече в три основни етапа - изготвяне и съгласуване на работен 
проект, строителни работи , доставка, монтаж и пуск на работното оборудване на пречиствателното 
съоръжение. Стойността за изпълнение на тези дейности е 5 097 375,00 лв. без ДДС. Строителен надзор 
за изпълнението и пуска на новия обект ще изпълнява добричката фирма 'ЕСМ" ЕООД - избрана също 
след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. 
Пречиствателната станция на Тервел се намира непосредствено до регулационната граница на града , в 
посока изход към пътя за с. Безмер. Съоръжението е въведено в експлоатация през 90-те години на 
миналия век. То не може да изпълни функциите си поради остарялото оборудване и малкия си капацитет, 
в който не е разчетена необходимостта канализация да ползват всички жители на града. Чрез новата 
инвестиция това ще стане възможно. Изпълнението на обекта трябва да приключи до края на следващото 
лято. 

 

Източник: 24chasa.bg 

Заглавие:  Нов завод за 11 млн. евро отваря в Садово 

 Линк:  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4402304    

 

Текст:  Нов завод ще бъде официално открит днес в община Садово. Инвестицията е за 11 милиона евро 
на бизнесмени от Люксембург, съобщи кметът Димитър Здравков. Предприятието е построено върху 
площ от 12 дка на Цариградско шосе и ще произвежда кутии за акумулатори. Досега мощностите са били 
базирани в Асеновград, където са използвани помещения под наем. Собствениците са закупили частен 
терен в землището на Садово и са решили да преместят цялата си дейност там.  
Фабриката ще осигурява хляб на 65 души. Част от тях са от местното население.  
"Безработицата в общината е на-високата в региона - 30 %, тъй като кадрите са предимно ниско 
квалифицирани. Затова се радваме на всяко място", коментира кметът. Най-много са незаетите сред 
малцинството. В Садово има 400 роми, които са без препитание и създават главоболия на общинската 
управа. Заради незаконните сметища в махалата им кметът беше глобен преди дни с 3000 лева от 
пловдивския административен съд. Делото е било образувано по жалба на Здравков, който оспорвал 
санкция на РИОСВ. На първа инстанция магистратите я отменили, но екоинспекцията обжалвала. Заради 
ангажименти кметът не успял да се яви на второто заседание и глобата била потвърдена. 
"Вдигнали сме ръце от ромите. Камарите с боклуци никнат като гъби. Увеличихме двойно казаните за 
смет в квартала им, но няма ефект. Някои от контейнерите дори намираме изхвърлени в каналите", 
посочва кметът. Ромите не плащат и актовете от 100 до 500 лева, които общината им налага за 
незаконните бунища.  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4402304

