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Източник: Sofia.topnovini.bg 
Дата: 26 юни 2017 
 

Арх. Здравко Здравков: Проектантите да поемат отговорност 
 
През лятото работна група ще работи за промени в ЗУТ, посочи министър Николай Нанков 
 
Единственият възможен начин за намаляване на административната тежест е създаване на 
механизми за поемане на отговорност от проектантите, като те трябва да я носят в целия процес - 
проектиране, строителство, дори и за гаранционните срокове на завършване на сградата. Това 
заяви  главният архитект на Столичната община арх. Здравко Здравков на форум за намаляване на 
административната тежест в строителството. 
Министърътна МРРБ Николай Нанков пък съобщи, че предстои създаването на работна група, която 
през летните месеци да промени в нормативна база главно по линия на Закона за устройството на 
територията /ЗУТ/. 
От Камарата на строителите в България се обявиха за въвеждането на мълчаливото съгласие в 
строително-инвестиционния процес и за електронизация на всички процедури, свързани със 
съгласуване и одобрение на строителните книжа, издаване на строителни разрешения с цел 
намаляване на административната тежест в краткосрочен план. В дългосрочен план са нужни 
промени в нормативната уредба, като от камарата са разработили три законопроекта, които да 
подменят ЗУТ и в тях е интегриран германският опит в строително-инвестиционния процес. 
"Споделената отговорност между проектант, надзорник и главен архитект е в основата на всякакви 
административни тежести, допълни той на кръгла маса на тема "Възможности за намаляване на 
административната тежест в строително-инвестиционния процес", обясни Здравко Здравков. 
Според главния архитект проектантът няма да проектира по двадесет сгради годишно, а по две и 
ще може да си отговорим на въпроса и за хонорарите за проекта и на много други. Една от 
възможностите е за намаляването на административната тежест е поемането на съответните 
ангажименти от страна на проектантите, намаляване на режима, който главните архитекти 
съгласуват, и той да бъде само в посока съответствие с градоустройствените решения, посочи 
Здравков. 
По думите му единственият възможен начин гражданите да спрат да комуникират с 
администрацията е създаването на максимален брой електронни услуги. Министър Николай 
Нанков посочи необходимостта да се прецизира въвеждането на "мълчаливото съгласие" в 
инвестиционния процес. Ще се държи изключително на електронизацията и цифровизацията на 
процесите и на документи, заяви министърът. Всички общини, без София, за издаване на виза за 
проектиране не използват електронна скица, в общинска администрация за данъчни нужди - данък 
"сгради" и такса "битови отпадъци", в масовите случаи също не се използват електронни скици, при 
положение, че тази услуга вече се предоставя от Агенцията по кадастър, изтъкна министърът. 
Друг приоритет в намаляването на бюрократичния натиск е съкращаването и облекчаването на 
сроковете и процедури, където това няма да доведе до затрудняване на процеса. Според 
министъра стремежът трябва да е към това административният контрол да отпадне за сметка на 
контрола вътре в браншовите организациите и при участниците в инвестиционния процес, но в 
рамките на разумното. Има още какво да се облекчава относно процедурите в инвестиционния 
процес. 
http://sofia.topnovini.bg/node/776870 
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Източник: Gradat.bg 
Дата: 28 юни 2017 
 

Облекчаване на административната тежест обсъдиха администрация и бизнес 

 
Дискусията с домакинството на Камарата на строителите в България беше организирана 
съвместно с КАБ и КИИП 
 
Отпадане на административния контрол за по-малките обекти за сметка на вътрешния контрол в 
браншовите организации, уведомителен режим за обектите от по-ниска категория и одобряването 
им от главния проектант и консултанта, въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие, 
електронизация на на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж. Това са 
някои от предложенията и вариантите, разгледани на кръглата маса за намаляване на 
административната тежест, организирана от Камарата на строителите в България, Камарата на 
архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното пректиране. В работата на 
професионалния форум участваха министър Николай Нанков, зам.-министър Валентин Йовев, 
главният архитект на столицата Здравко Здравков, водещи експерти от администрацията и 
браншовите организации. 
ЕСУТ и главния архитект да одобряват само съответствието на проекта на градоустройството и 
общата рамка. Отговорността за нормите в проектирането на обекта, отделните му параметри, 
конструкции и инсталации да остане за главния проектант и за консултанта в строителството и да 
не се дублира от администрацията. Това изтъкна главният архитект на столицата Здравко Здравков. 
Вече са унифицирани индивидуалните административни актове на районите в София и са 
обвързани с ГИС като целта е максимизиране на броя на електронните услуги, защото 
електронизацията на процедирането на инвестиционните проекти е неизбежна, подчерта арх. 
Здравков. 
През годините несъразмерно са утежнени административните актове в инвестиционния процес, 
сроковете са удължени, разходите нарастват, а бизнесът е натоварен с допълнителни разходи за 
изграждане на инфраструктура. Служебното събиране на информацията е необходимост, но 
принципът на мълчаливото съгласие не може да бъде въведен абсолютно навсякъде. При издаване 
на разрешенията за строеж не е нужно да се дублират дейностите на администрацията и на 
експертите - автори на проекта и консултанти. Държавното приемане на обектите може да остане 
за големите обекти, а за по-малките да бъде отговорност на възложителя, коментира адвокат 
Валентина Бакалова, автор на основната презентация на форума. 
С добри примери илюстрира казаното инж. Адриана Спасова, председател на Българското 
общество по строително право и акдеритиран специалист на ФИДИК. Във Великобритания 
строителството за по-малките обекти става с уведомление от възложителя до общината и завършва 
със сертификация. Във Франция частният технически контрол оценява съответствието със 
стандартите за безопасност и е сериозно интегриран със застрахователната система. В Германия се 
прилага принципът на мълчаливото съгласие и процедура за опростено РС за ниско и средновисоки 
сгради. В Италия разрешението за строеж се издава по електронен път на едно гише със служебно 
съгласуване. 
Специална делегация от Камарата на упълномощените архитекти и инженери на Македония 
представи електронната система на процедиране на инвестиционните проекти в страната, в сила от 
м. юни 2013 г. Проектите се подават във формати pdf и dwg с електронен подпис от главния 
проектант, по отделните части и консултант, като всички документи и корекции се актуализират 
върху облак на "Майкрософт". 



 

 
 

4 

Последните поправки в ЗУТ въвеждат изискването за електронен вариант на проекта и подготвяна 
промяна на Наредба 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти. ДНСК и в моменат 
предлага две електронни услуги - за регистриране на консултантски фирми и за издаване на 
удостоверение за липса на санкциониране. Разделението на ангажиментите на администрацията и 
на проектантите и в момента е изяснено и няма наказан главен архитект за проектантска грешка, 
изтъкна по време на обсъжданията инж. Милка Гечева, началник на ДНСК. 
На границите на възможното за бизнеса е усложеняването на процедурите за издаване на 
разрешение за строеж до такава степен, че новосъздадена фирма без опит трудно ще пробие. 
Административните актове оскъпяват продукта като време и цена, подчерта Георги Шопов, от Тобо 
Груп, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, който даде добри 
примери от опита на Сърбия, Турция и Туркменистан. 
Форумът завърши с демонстрация на подаване на проект в македонската електронна система, 
разработена за шест месеца и въведена без преходен период на съвместно действие с хартиен 
вариант. 
http://gradat.bg/news/2017/06/28/2997133_oblekchavane_na_administrativnata_tejest_obsudiha/ 
 
 
 
 
Източник: Offnews.bg 
Дата: 27 юни 2017 
 

Заедно за Младост срещу кмета Десислава Иванчева 
 
Гражданската инициатива "Заедно за Младост" обвинява кмета на района Десислава Иванчева, 
че е допуснала строеж зад блок 70 в квартала.  
 
Те разпространиха текст, в който се казва:  
Имало едно време една очарователна, зелена поляна зад блок 70-ти в ж.к. Младост. Хората, 
живеещи наблизо, я обичали и често се разхождали по нея и зиме, и лете. Няколко големи блока я 
пазели в обятията си, а гъстите дървета, растящи по краищата ѝ, допълвали нейната красота. Тя 
била рядък и застрашен от изчезване вид. Затова се нуждаела от хора, които да я защитят, когато 
съдбата ѝ била в опасност… 
През ноември 2016 г. се прави първи опит за поставяне на строителните огради. Хора от съседните 
блокове спонтанно се събират и възпират ограждането. Месеци по-късно, инвеститорът прави нов 
опит да започне строителната дейност, но отново граждани блокират строежа и дори застават с 
телата си пред багерите. Гражданската съпротива е сериозна. Медиите отразиха и кадри, в които 
една жена буквално бе влачена в снега от строителната охрана, тъй като е възпирала поставянето 
на металните огради. Следват всекидневни протести всяка сутрин и вечер. Протестите редовно 
посещава и кметът на район Младост, Десислава Иванчева, заедно с общинския съветник Войслав 
Тодоров и представители на администрацията, изразявайки твърда позиция, че ще направи всичко 
възможно да се спаси тази зелена площ, защото освен, че тя е една от малкото останали 
незастроени, има и съмнения, че е незаконно реституирана. 
Всичко това става повод за изготвяне на искова молба до съда, за да се направи преглед на всички 
процедури по придобиването на земята. Молбата е изготвена съвместно с граждани, юристи от 
районната администрация, външни консултанти, експерти. В един от последните работни дни на 
2016 г. молбата е завършена, внесена в съда и заведена с вх. № 8027076 от 22.12.2016 г. 

http://gradat.bg/news/2017/06/28/2997133_oblekchavane_na_administrativnata_tejest_obsudiha/
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Въпреки това на 27.01.2017 г. теренът е ограден и строителните действия започват. Изкопът е 
направен. Бетоновозът пристига, но заедно с него и представители на община Младост със заповед 
за спиране на строителните дейности. Всички служители на обекта са заставени да го напуснат 
незабавно и достъпът им до строителната площадка е забранен. Гражданите доволно отдъхват и 
отново е жива надеждата, че красивата поляна, представляваща озеленяването на околните 
блокове, може да бъде спасена. Вече са сигурни, че протестите им не са били безсмислени. Смятат, 
че този път наистина са избрали достойно свое представителство в лицето на Десислава Иванчева, 
която ще оправдае гласуваното доверие и ще се бори за това, за което всички жители на квартала 
бленуват – въздух, зеленина и спокойствие. 
Инвеститорът категорично твърди, че действията му са законни и че няма никаква причина да се 
откаже от реализирането на своите инвестиционни намерения. На 10.02.2017 г. подава жалба до 
Административен съд София – град срещу заповедта за спиране. Съдът обаче със свое определение 
№ 1081 от 17.02.2017 г. оставя без разглеждане искането на инвеститора и заповедта на кмета 
Иванчева остава в сила. Инвеститорът обжалва това определение пред върховния 
административен съд (ВАС). 
Но още преди да има произнасяне на ВАС, на 20.03.2017 година, кметът на район Младост, 
Десислава Иванчева, подписва СПОРАЗУМЕНИЕ с инвеститора и сама отменя своята заповед, с 
която е спряно строителството. 
Заповедта, разрешаваща строителните дейности и самото споразумение са дълбока тайна, 
стриктно укривана от районната администрация. Явно, че тези документи значително се 
разминават с декларираните от екипа на Иванчева и самата нея принципи пред различни медии, 
но най-вече пред жителите на Младост. 
В началото на април, почти две седмици след подписването на споразумението и заповедта, 
строителството е подновено, а заповедта достига до социалните мрежи, но не благодарение на 
районната администрация, а на хора, които впоследствие са заклеймени като разколници. И до ден 
днешен. А те просто не са съгласни с така водената политика на тайни споразумения и оправдания, 
които особено след публикуването на заповедта бяха в изобилие. Самото споразумение така и не 
е официално публикувано. На всички призиви то да бъде оповестено, заинтересованите 
поддръжници отговарят с лични нападки към всеки, дръзнал да повдигне темата. 
Разбира се и още нещо – в резултат на споразумението, Иванчева е оттеглила от съда и исковата 
молба, която има за цел да се установи дали има нарушения на процедурите по придобиването 
на тези имоти. 
Социалните мрежи са залети от възмущение и въпроси – „Защо изтеглихте иска от съда?“. Нали това 
е шансът да се докаже, че теренът е незаконно придобит, тъй като представлява озеленяването на 
съседните блокове, според регулационните планове? „Защо не защитихте обществения интерес?“, 
„Защо иззехте функциите на съда?“.  
Отговорът на администрацията: „Щяхме да загубим делото, защото нямахме достатъчно 
доказателства.“, „Ако го бяхме загубили, нямаше да можем отново да заведем такова дело“, „При 
наличие на нови доказателства, винаги можем да го възобновим.“.  
Последният аргумент е мощно рекламиран, както от пиарът на районната администрация, вече 
заместник-кмет, така и от самият кмет на район Младост. Но споразумението така и не бива 
оповестено. А въпросът, защо е изтеглена исковата молба, не получава аргументиран отговор. 
Преди дни на електронната ни поща се получава СПОРАЗУМЕНИЕТО и вместо отговор на 
въпросите ни, сме шокирани от следният текст:  
Чл. 4. В срок до 3 /три/ работни дни от подписване на настоящото Споразумение Кметът на район 
Младост при Столична Община се задължава да оттегли подадената пред Софийски Районен Съд 
искова молба с вх.№8027076/22.12.2016 г. по описа на СРС, както и да оттегли жалбата си срещу 
Заповед №ДК-10-ЮЗР-07/12.01.2017 г. на Началник на РДНСК Югозападен район, по която жалба е 
образувано административно дело №1404/1г. по описа на 36 с-в на АССГ и да поиска прекратяване 
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на същото дело, както и да оттегли всички други молби, жалби и сигнали, подадени от район 
Младост при СО до ДНСК, МВР, Прокуратура на Република България или съответен съд във връзка 
със собствеността на гореописания урегулиран поземлен имот, издаденото разрешение за строеж 
и строителството в имота. 
Чл.5. Кметът на район Младост при Столична Община заявява, че след извършени съответни 
проверки, няма каквито и да било претенции и възражения относно правото на собственост върху 
урегулирания поземлен имот, описан подробно в буква „А“ от общите положения на настоящото 
споразумение и извършената за същия реституция, относно издаденото от Главния архитект на 
Столична община, Разрешение за строеж №134/25.07.2016 г., както и относно строителството /вкл. 
Строителните книжа/ на предвидената за построяване в гореописания имот Жилищна сграда. 
Срещу това, инвеститора е поел ангажимент да няма претенции от финансово или друго естество 
към район Младост при СО и в частност към лицето Десислава Иванчева за евентуално претърпени 
от дружеството вреди и пропуснати ползи, причинени от спирането на строежа.  
След всичко това, за пореден път се потвърждава задкулисието в районната администрация – 
едно се представя пред гражданите, друго се поема като ангажименти пред инвеститорите. Как 
ще се повдигнат нови проверки за реституцията, при положение, че е подписано споразумение, 
според което Иванчева е поела ангажимент да не предявява повече претенции към реституцията 
на този имот? Защо за този ангажимент не бяха информирани гражданите? До кога Иванчева и 
нейният екип ще се крият зад същото това гражданство, което предаде и излъга?  
2-ри май 2017 година, Десислава Иванчева: 
„Имаме все още съмнения които не сме се отказали, рано или късно можем винаги да подновим 
това дело…“ 
12-ти април 2017 година, Владимир Клисуров: 
„Специално бе оставена клауза, че при следващи съмнения за нарушения районът ще се възползва 
от делегираните му правомощия за проверки и санкции.„ 
20-ти март 2017 година. 
Споразумението: 
Чл.5. Кметът на район Младост при Столична Община заявява, че след извършени съответни 
проверки, няма каквито и да било претенции и възражения относно правото на собственост върху 
урегулирания поземлен имот, описан подробно в буква „А“ от общите положения на настоящото 
споразумение и извършената за същия реституция, относно издаденото от Главния архитект на 
Столична община, Разрешение за строеж №134/25.07.2016 г., както и относно строителството /вкл. 
Строителните книжа/ на предвидената за построяване в гореописания имот Жилищна сграда. 
https://offnews.bg/obshtestvo/zaedno-za-mladost-sreshtu-kmeta-desislava-ivancheva-659158.html 
 

 
 
 
Източник: Dnes.bg 
Дата: 28 юни 2017 
 

Иванчева и инвеститор си стиснаха ръцете, ще се строи 
 
Дружеството няма да има никакви претенции към район "Младост" 
 
Споразумение между кметицата на столичния район "Младост" Десислава Иванчева и 
инвеститорът "София рисорт" ООД бе разпратено до медиите от инициативата "Заедно за 
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Младост". Зад нея седят отреклите се от Иванчева жители на комплекса, помагали й по време на 
предизборната кампания през есента. 
Дружеството бе започнало да строи законно в пространството до бл. 70 в "Младост 1", но Иванчева 
със своя заповед спря градежа. В началото на април забраната бе отменена, но не стана ясно защо. 
В понеделник вечерта се появи споразумение, което разкрива истината, пише "Труд". 
В него е записано, че след извършени съответни проверки, районната админстрация няма каквито 
и да било претенции и възражения относно правото на собственост върху имота и строежа върху 
него. В замяна на това инвеститорът е поел ангажимент да няма претенции от финансово или друго 
естество към район "Младост" и в частност към лицето Десислава Иванчева за евентуално 
претърпени от дружеството вреди. 
http://www.dnes.bg/sofia/2017/06/28/ivancheva-i-investitor-si-stisnaha-rycete-shte-se-stroi.345668 
 
 
 
 
Източник: Capital.bg 
Дата: 28 юни 2017 
 

Цените на имотите се покачват леко през първото полугодие 
 
Пазарът ще продължава да е активен до края на годината, смятат от "Адрес" 
 
Цените на жилищните имоти в София са били стабилни през първото полугодие, като в повечето 
квартали разликата е около 2-3%. Това е един от основните изводи на агенцията за недвижими 
имоти "Адрес" за пазара.  
Макар и през последните години да се наблюдава ръст на цените на жилищата, спадът на лихвите 
и повишението на доходите в столицата правят покупките по-достъпни за населението, отбелязва 
Георги Павлов, изпълнителен директор на "Адрес недвижими имоти". 
 Цените - плавно нагоре 
 От края на 2016 г. до средата на тази година цените не са се вдигнали твърде осезаемо в София, 
сочат данните на "Адрес" от реално сключени сделки. Най-високо изменение се наблюдава при 
жилищата в "Красно село", "Манастирски ливади", "Люлин", "Света Троица" и "Суха река". Промяна 
няма в цените в "Дружба" и "Овча купел", а съвсем леко надолу са паднали цените на имотите в 
кварталите "Обеля", "Сердика" и "Свобода". 
Част от пазара на жилища все пак е в застой и това са тези, които се предлагат на надпазарни цени, 
посочват от агенцията. "При средна цена от 1150 евро на кв.м в "Лозенец" вече немалко 
собственици оферират жилищата си на над 1800 евро. Това е с около 60% над средната пазарна 
стойност. Действително, ако даден имот притежава някои съществени предимства - престижен 
район, хубава гледка, функционално разпределение, луксозно обзавеждане, той може да бъде 
продаден на цена, по-висока от средната за пазара. Но обосновано решение е тя да бъде по-висока 
с 20-25%, не със 60%", обяснява Павлов. 
Според агенцията до края на годината пазарът ще продължава да е активен със стабилни цени и 
умерен ръст на ипотечното кредитиране. Покачването на активността ще зависи от това дали 
продавачите предлагат имотите си на съобразени с пазарните условия цени, смятат експертите. 
Жилищата са по-достъпни 
Закупуването на жилище в София е по-лесно, отколкото преди пет години, въпреки че средната 
цена за квадратен метър е по-висока, смятат експертите от "Адрес". През 2012 г. цената е била 1465 
лв., а сега е 2000 лв.  
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Два основни фактора, които допринасят за достъпността на покупките през последните пет години, 
са повишението на заплатите и понижението на лихвите. От една страна, средната заплата в София 
се е повишила за периода от 1000 лв. на 1370 лв. Другият показател, който играе важна роля, са 
лихвите по ипотечните кредити, които предлагат банките. Преди пет години те са били 9.24%, 
докато в момента са паднали почти наполовина.  
По изчисления на "Адрес" през 2012 г. ипотечната вноска е била 98% от средната работна заплата 
за София, докато тази година тя е 78%. "Препоръчителният дял на кредита от месечния доход трябва 
да бъде около 30% или най-много 40%. Числата сочат, че семейство с двама работещи в него днес 
вече може да си позволи стандартно тристайно жилище от 100 кв.м, макар и да е на границата на 
финансовия комфорт. Нещо, което преди пет години беше трудно постижимо", казва Георги 
Павлов. 
"Трябва да се има предвид, че лихвите по кредитите скоро ще спрат спада си, а имотите към 
момента са на стабилни цени. Т.е. общата картина ще се запази сходна с настоящата, поне в 
краткосрочен план", обяснява още Павлов. 
http://www.capital.bg/biznes/imoti/2017/06/28/2997387_cenite_na_imotite_se_pokachvat_leko_prez
_purvoto/ 
 
 
 
 
Източник: Banker.bg 
Дата: 03 юли 2017 
 

Работещите в чужбина българи инвестират все по-често в покупка на имот у нас 
 
През последната година Пощенска банка отчита завишен интерес към покупка на имот у нас от 
българи в чужбина. На годишна база банката регистрира значителен ръст от 55% на запитванията 
от българи, работещи в чужбина.    
Пощенска банка дава удобно решение на тези клиенти с жилищен кредит "У дома", разработен 
специално за българите в чужбина. Размерът на кредит "У дома" е до 500 000 лева, с възможност 
за изплащане до 25 години. Кредитът е с атрактивни лихвени условия и се предлага за български 
граждани, които имат постоянен трудов договор в Европейския съюз, Европейската икономическа 
зона и Швейцария от поне една година.  
Професионалната консултация за жилищен кредит "У дома" е лесно достъпна и от чужбина. На 
сайта на банката www.postbank.bg може да бъде заявена онлайн видео консултация по Skype. 
Разговорът се осъществява в реално време и клиентите могат да обсъдят параметрите на жилищния 
кредит и да получат конкретна оферта, преддоговорна информация и други документи директно 
през Skype. Тази услуга е много удобна за хора, които нямат възможност да пътуват до България. 
Друго лесно решение е изпращането на онлайн запитване за искания кредит, което също е 
достъпно през сайта на банката. Следващата стъпка е кандидатстването за кредит онлайн, което 
става за няколко минути. Ако при кандидатстване клиентите могат да предоставят необходимите 
първоначални документи по електронен път, те могат да получат и предварително становище за 
искания кредит, без да посещават офис на банката. По този начин българите в чужбина имат 
възможност да продължат с планираната покупка на имот и да са спокойни, че ще получат 
необходимото финансиране от банката.  
"Все повече от българите с постоянни доходи от чужбина желаят да финансират покупката на 
жилище или с инвестиционна цел, или за да подсигурят близките си в България със собствен дом. 
Нашите сънародници, работещи извън страната, срещат редица трудности по отношение на 
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намиране на възможности за финансиране на такава покупка, затова ние им предлагаме 
улеснение. Друга пречка е необходимостта да се посети офис на банката на място в България както 
за консултация, така и за кандидатстване за кредит", коментират експертите на Пощенска банка.  
Завишеният интерес към покупка на имот у нас се дължи както на положителните пазарни 
тенденции, така и на все по-големия брой българи, намерили професионална реализация извън 
родината. Намерение за инвестиция в недвижим имот най-често имат българи, работещи в 
Европейския съюз − хора с добра реализация в сферата на финансите, авиацията, информационните 
технологии и консултантските услуги. 
http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/raboteshtite-v-chujbina-bulgari-investirat-vse-po-chesto-
v-pokupka-na-imot-u-nas 
 
 
 
 
 
Източник: Segabg.com 
Дата: 02 юли 2017 
 

Правен гаф заплашва да блокира обществените поръчки 
 
Ресорната агенция реши, че може да отмени със съобщение срок, предвиден в закон, и постави 
след 1 юли всички процедури под въпрос 
 
Българските политици и чиновници произведоха пореден правно-технически парадокс. Според 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), който влезе в сила миналата година, на 1 юли 2017 г. 
държавата вече трябваше да е изградила единна електронна платформа за провеждане на 
процедурите. Преминаването към електронни поръчки е най-добрият начин да се намалят 
бюрокрацията и корупцията. Е-платформа обаче няма и скоро няма да има. Което означава, че всяка 
обществена поръчка, обявена след 1 юли, може да бъде атакувана като незаконосъобразна. Това 
се случва на фона на серия изявления на министри на кабинета "Борисов 3", че новият приоритет 
на властта са електронните магистрали и е-управлението. По нищо не личи обаче управляващите 
да са притеснени, че не са осигурили спазването на закона. 
За проблема алармираха участници в кръгла маса за електронните услуги, организирана от 
Американската търговска камара в България. На форума бизнесмени обърнаха внимание, че по 
закон от 1 юли би трябвало всички възложители - министерства, агенции, комисии и т.н., да 
публикуват в националната платформа решенията, обявленията и поканите за участие в 
обществени поръчки и пак там кандидатите да могат да подават онлайн заявления за участие и 
оферти. Но тъй като държавата не е осигурила възможност за електронно подаване на заявки за 
участие и на оферти, всяка фирма би имала основание да оспори всяка обществена поръчка още с 
обявяването й. 
От Агенцията за обществените поръчки (АОП) признаха, че наистина има "засечка" и реална 
опасност да завалят жалби срещу процедурите. Единственият начин да се излезе от абсурдната 
ситуация е чрез ремонт на закона. Трябва да се променят сроковете за електронизация на 
обществените поръчки, обясни на форума Ана Миткова, директор на "Регистър и мониторинг на 
обществените поръчки" в АОП. 
До момента обаче никой не се е сетил да предложи промяна в закона. Вместо това на сайта на АОП 
се появи "съобщение", което гласи, че "срокът за въвеждане на национална електронна платформа 
при възлагане на обществени поръчки се удължава". Това определено е иновативно хрумване - 
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срок, предвиден в закон, да се променя със съобщение на агенция. Ако сме нормална държава, 
изобретателите на тази "правна техника" веднага трябва да бъдат наказани, защото законите се 
изменят в Народното събрание, а не със съобщения. Агенцията за обществени поръчки е подчинена 
на министъра на финансите. Странно е, че Владислав Горанов още не е докладвал за закъснението 
пред Министерския съвет. А както разбираме от "уведомлението" на АОП на сайта й, срокът за 
задействане на е-платформата за обществени поръчки се отлага сериозно - от 1 юли т.г за октомври 
2018 г. 
Трагикомичното е, че още през август миналата година АОП обяви конкурс за изпълнител на уеб 
базираната система за електронни поръчки, но жалби блокираха процедурата. Забележките на две 
от фирмите участнички бяха многобройни и тъй като повечето се оказаха основателни, се наложи 
агенцията да се поправи и да стартира нова процедура. Срокът за подаване на оферти изтече в края 
на май. Досега няма избран изпълнител. 
Парите за създаване на платформата са осигурени - 5 млн. лева по европрограмата 
"Административен капацитет". Според закона е-системата, която вече трябваше да работи, първо 
трябваше да осигури: публикуване на решенията и обявленията и документациите за обществени 
поръчки; получаване на запитвания и предоставяне на разяснения, изпращане на покани; подаване 
на заявления за участие и оферти. А от 1 януари 2020 г. трябва да се използва и за следващите етапи: 
сключване на договори, подаване на заявки по договори; е-фактуриране и е-разплащане. Това са 
крайните срокове за въвеждане на електронни обществени поръчки, поставени в евродирективата. 
АЛТЕРНАТИВА 
Платформата за онлайн търгове Auxionize вече е готова да работи с държавни и общински 
институции, които провеждат обществени поръчки. Както "Сега" писа в петък, създателят й и 
собственик на "Уолтопия" Ивайло Пенчев декларира, че това може да стане от 10 юли. Преди това 
бизнесменът, който влезе в конфликт с Комисията за финансов надзор заради продажбата на 
застраховки през Auxionize, беше обявил, че платформата ще започне да работи с възложители на 
обществени поръчки от Коледа, но е готов да я задейства след седмица. Идеята е изцяло онлайн да 
се провеждат всички фази от обществената поръчка, при което ще се повиши прозрачността на 
сделките и ще се премахне възможността за корупционни практики. Според бизнесмена цените ще 
паднат поне с 30%. За разлика от фирмените потребители за обществени институции платформата 
ще е безплатна. 
http://www.segabg.com/article.php?id=861490 
 
 
 
Източник: Dir.bg 
Дата: 03 юли 2017 
 

ИПИ: 10% от фирмите печелят 70% от обществените поръчки 
 
Около 10% от изпълнителите на общестени поръчки у нас печелят към 70 на сто от поръчките. 
Това заяви пред БНР Зорница Славова, икономически анализатор от Института за пазарна 
икономика.  
Чрез проекта си “Отворени обществени поръчки“ институтът за пазарна икономика следи процеса 
на възлагане и изпълнение на обществените поръчки за доста дълъг период от време: Периодът, 
който се разглежда е от 2007 до 2015, това са близо 200 хиляди поръчки зад 60 милиарда лева.  
Знаете направи се един портал за отворени данни и там се качва, данни , събирани от 
администрацията по всякакви теми. И обществените поръчки бяха една от тях. Тези данни, които 
ние взимаме, страдат и от своите слабости, така например на места са посочени нули или нереални 

http://www.segabg.com/article.php?id=861490
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суми, едно левче за доставка на храни или едно левче за реконструкция на сграда. Това доколкото 
разбрахме, говорихме с Агенцията за обществени поръчки, отчасти е премахнато, каза Славова.  
От ИПИ са отчели, че има доста висока концентрация на изпълнителните на обществени поръчки. 
Те са направили модел за прогнозиране, т.е. ако се обяви поръчка за доставка на безоловен бензин 
например, кой ще спечели.  
Видяхме, че има фирми, които изпълняват поръчки в цялата страна за всяка държавна структура, 
което предполага, че те са добри например за поставяне на дограма. Има няколко фирми в 
България, които са най-добрите в бранша си и изпълняват поръчки. В същото време ето един друг 
пример – имаше един консорциум в Сливен, по времето, когато кмет беше Данчо Лечков, който 
взима всякакви поръчки за всичко, припомни експертът.  
Относно нарушителите Зорница Славова каза, че преглеждат одитните доклади на Сметната палата 
и най-големите нарушители са общините. Там около 10% от случаите са пратени на прокуратурата. 
http://dnes.dir.bg/news/obshtestveni-porachki-ipi-25996975 
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