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Само една декларация за участие в търг | Неясни документи забавят обществените 
поръчки с до 2 години | 24.03.2015 00:18 | Преса | стр. 11 | Христо НИКОЛОВ 
Провеждането на публични търгове ще се облекчи значително с новия Закон за 
обществени поръчки , който се подготвя от работна група. „Кандидатите за участие ще 
подават една декларация вместо многото документи, които се изискват сега", обяви 
вицепремиерът Томислав Дончев на кръгла маса , организирана от Камарата на 
строителите в България. 
„Подкрепяме въвеждането на стандартна документация за тръжните процедури. Това ще 
бъде гаранция за ясни правила и ще ограничи в голяма степен възможните нарушения", 
заяви на същия форум Ивелина Василева , министър на околната среда и водите. 
Проблемът с неясната документация сега е огромен и това е една от причините за 
многото обжалвания на поръчките. Изнесени от Василева данни показват, че големите 
инвестиционни проекти се забавят средно с 6-7 месеца заради обжалване, а има и 
драстични случаи за по 2 години. 
Сред другите новости е въвеждането на съкратен вариант за обжалване на малките 
поръчки (които са под размера на националните прагове б.р.). Те ще се атакуват само в 
Комисията за защита на конкуренцията, без да има възможност за обжалване на втора 
инстанция. 
Новият закон ще дава възможност и за бързо разглеждане на предложенията в откритите 
процедури. „Ще има опция първо да се отварят ценовите оферти, за да се види кой е 
предложил най-ниската. Ако кандидатът съответства на всички изисквания, веднага може 
да бъде обявен за печеливш", обясни Томислав Дончев . 
България има ангажимент до април 2016 г. да хармонизира законодателството в областта 
на обществените поръчки с новите европейски директиви. 



 

 

 
 
Идеята за е-досиета на участниците в публични търгове отново е на дневен ред | | 
24.03.2015 00:01 | Капитал Daily | стр. 6 | 
Управляващите отново вадят на дневен ред идеята за електронни досиета на 
потенциалните изпълнители на обществени поръчки и участие в търговете само с 
подаване на е-декларация. Това стана ясно от думите на вицепремиера Томислав 
Дончев по време на дискусия за новия Закон за обществените поръчки , организирана 
от Камарата на строителите в България. 
Е-досиетата не само ще улеснят достъпа на фирмите до публичните търгове, ще спестят 
време и пари на бизнеса и държавата, но и ще изсветлят процеса по възлагане. Идеята 
беше част от проекта за оптимизация на БОРКОР и борбата срещу корупцията, 
финансиран със средства на германското правителство. Тя така и не видя бял свят 
въпреки подкрепата на чуждестранните инвеститори и бизнеса у нас. 
Германският модел 
Проектът е заимстван от германския модел и предвиждаше изграждането на електронна 
система с актуални досиета на строителни и други фирми - потенциални изпълнители на 



 

 

обществени поръчки . Това би улеснило предварителния подбор и самите фирми, които 
могат да кандидатстват само с идентификационен номер. 
Сега тази идея може да залегне в изцяло нов Закон за обществените поръчки , който е 
свързан с новите директиви на Европейската комисия в областта на публичните търгове. 
Според тях до 18 октомври 2018 г. електронните поръчки трябва да станат задължителни 
във всяка държава от съюза. 
Новият закон 
България трябва да въведе новите европейски регламенти (един за концесиите и още 
един за материалното право на обществените поръчки ) до април 2016 г. 
"Правителството има намерение да го направи много порано. Решението е изцяло нов 
текст", каза вицепремиерът Томислав Дончев , цитиран от БТА. Работна група вече 
работи по текстовете, допълни той. 
Дончев обясни, че в новия закон може да залегне и промяна на реда, по който се 
разглеждат и оценяват оферти. "Първо се отваря цената, вижда се кой е кандидатът, 
предложил най-ниска цена, ако той съответства на всички изисквания на процедурата, 
веднага може да бъде обявен за печеливш", каза вицепремиерът. 
В проектозакона се предлага и вариант за обжалване с едноинстанционно производство 
само чрез Комисията за защита на конкуренцията за процедурите под така наречените 
национални прагове, допълни той. 
Типови договори 
Министърът на околната среда Ивелина Василева и заместник-министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Деница Николова , които също участваха 
във форума, заявиха, че подкрепят новата правна рамка. Двете министерства ще работят 
в посока разработването на типова документация за тръжните процедури, на насоки за 
определянето на критерии, които не са ограничаващи и дискриминационни, и 
въвеждането на е-търгове. 
Според тях това ще доведе до избягване на пропуски и грешки и до намаляване на 
рисковете от забавяне на проектите заради обжалвания. По данни на управляващите 
органи на двете ресорни оперативни програми жалбите по големи инфраструктурни 
проекти водят до забавяне с между шест месеца и повече от две години. 
Най-често допусканите нарушения по обществените поръчки са неправомерни или 
дискриминационни критерии за подбор, дискриминационни технически спецификации с 
посочване на твърде специфични стандарти и включване на субективни показатели в 
методиката за оценка на офертите. 



 

 

 
Декларация заменя куп документи в търгове | | 24.03.2015 00:01 | Труд | стр. 20 | 
Попълването на единна декларация от кандидатите в търгове или конкурси по Закона за 
обществените поръчки може да замени подаването на купища документи. Това е 
предвидено в новия закон, който ще стигне до парламента и ще бъде приет през април, 
съобщи вчера вицепремиерът Томислав Дончев на кръгла маса , организирана от 
Камарата на строителите в България. Според него в закона има оптимизиран вариант за 
обжалване на процедурите под определени прагове само пред Комисията за защита на 
конкуренцията, без обжалване пред съд. Освен това според Дончев новият закон създава 
цялата правна рамка, необходима за електронизация на процедурите. 



 

 

 
 
Отварят първо цените за обществени поръчки | | 24.03.2015 00:01 | 24 Часа | стр. 9 | 
Първо да се отварят ценовите оферти, да се види кандидатът, предложил най-ниска цена 
и ако отговаря на всички изисквания, веднага да се обявява за печеливш. Този вариант се 
предлага в новия закон за обществените поръчки , каза вчера вицепремиерът 
Томислав Дончев . 
В закона се залага и възможност кандидатите да прилагат единна декларация, с която да 
участват. 

 
 
В търговете първо ще отварят цената | Намаляват бюрокрацията при обществените 
поръчки - декларация заменя купища документи | 24.03.2015 00:01 | Стандарт | стр. 9 | 
При кандидатстване в търгове, организирани по Закона за обществените поръчки , ще 
може първо да се отваря ценовата оферта. Това ще бъде записано в новия 
специализиран закон, който беше обсъден вчера на кръгла маса , организирана от 
Камарата на строителите . По този начин ще се съкрати процедурата за избор на 
изпълнител. В момента първо се пресяват офертите, според това дали отговарят на 
техническите изисквания. При много търгове обаче изборът на офертите, които да бъдат 
допуснати, се забавя. Ако първо се отваря цената, ще се преглеждат само документите на 
далия най-ниска стойност. В случай, че офертата му не е изрядна, ще се преминава към 
втората най-ниска цена. По този начин ще се пести време за избор на победител. Но пък 
ще се бетонира изборът според най-ниската цена, а не според икономически най-



 

 

изгодната оферта. А бизнесът често настоява именно за използване на критерия 
икономически най-изгодна оферта при избора на изпълнител. 
В новия закон за обществените поръчки ще се създадат условия и за пълна 
електронизация на процеса, обясни вицепремиерът Томислав Дончев . Това според 
представители на Световната банка ще намали възможностите за корупция и 
дискриминация при избора на изпълнител. За да се улесни бизнесът, се въвежда и 
Единна декларация за обществени поръчки , която ще замени купища предоставяни от 
участниците в конкурсите документи. 
--- 
Обжалването на малките поръчки, които попадат под националните прагове, ще става 
само пред една инстанция - Комисията за защита на конкуренцията, предвижда новият 
закон за обществените поръчки . В него ще бъде променен и редът за поръчките, които 
се дават с предимство на кооперации на хора с увреждания. В момента тази практика 
изкривява пазара, категоричен е Дончев. Подобни кооперации сега кандидатстват за 
всичко. В много от случаите това е техника за избягване на конкурентна процедура и едва 
ли реално подпомага хората с увреждания, коментира Дончев. 
--- 
При кандидатстване в търгове, организирани по Закона за обществените поръчки , 
първо ще се отварят ценовите оферти 
Снимка: "стандарт" 



 

 

 
 
Обрат в обществените поръчки - първо ще се отварят ценовите оферти | БОРКОР 
обяви, че в публичните търгове и конкурси има свръхбюрокрация и дискриминация 
| 24.03.2015 00:01 | Сега | стр. 6 | ВЕНЕТА НАЧЕВА 
Новият регламент на провеждане на търговете за обществени поръчки , който 
правителството подготвя, променя последовател костта на отваряне на офертната 
документация. Това стана ясно вчера от думите на вицепремиера и министър на ев 
рофондовете Томислав Дончев , който представи основните моменти в подготвения 
изцяло нов закон за обществените поръчки на кръгла маса , организирана от Камарата 
на строителите в България. 
Както в. „Сега" писа, основната мярка е свързана със съкращаване на сроковете. Идеята 
е първо да се отварят ценовите оферти на кандидатите, след това да се обявява коя цена 



 

 

от кого е предложена и накрая да се пристъпва към техническата документация. Когато се 
види кой е кандидатът, предложил най-изгодната цена, веднага може да бъде обявен за 
печеливш, обясни Томислав Дончев . 
Така според екипа му, подготвил проекта с участието на други министерства и браншови 
организации, ще се спести много време в процедурата. В момента офертите се 
разглеждат около месец и едва тогава комисията по конкурса обявява решението си за 
печелившия. В проекта на новия закон се предвижда възможността кандидатите да 
използват единна декларация. Тя ще се внася заедно с офертата вместо огромното 
количество документи, искани сега за годността на фирмата. Това е свързано и с идеята 
за типовите договори, които строителният бранш отново поиска. 
Друг важен акцент в новия модел е пълната електронизация, към която ще се върви. 
Въпреки че за нея се говори от години, сега България трябва да изпълни ангажиментите 
си по въвеждане на електронните търгове по европейските директиви. Срокът е около 
година, но според вицепремиера Дончев със сега започналото обществено обсъждане и 
предстоящо приемане на закона имаме възможност да приложим изискванията на Европа 
няколко месеца по-рано. 
Обжалване само пред една инстанция - КЗК, е другата идея, предвидена от 
управляващите. Според министъра на околната среда Ивелина Василева типовите 
договори ще намалят и обжалванията, а така ще се спести забавянето на поръчките. 
Често обжалванията отнемат 6-7 месеца, фрапантни са случаите с поръчки по програма 
„Околна среда", които са затлачили проектите с 2 години заради съдебни процедури. 
Дискриминация вместо реална конкуренция - това пък е един от основните изводи на 
Центъра за превенция и противодействие на корупцията, известен като БОРКОР. Той е 
направен в анализа на проведените обществени поръчки по изпълнението на 
публичната инвестиционна програма на правителството „Орешарски" за близо 500 млн. 
лева от миналата година. Общините са възлагали наймного строителство - 90%, от всички 
дейности. Анализът на критериите за подбор на фирми показва свръхбюрокрация, 
дискриминационни и ограничителни условия, каза и. д. шефът на центъра Елеонора 
Николова. В същото време едва в 30% от сключените договори е постигната чувствително 
по-ниска цена от прогнозната. Това означава, че конкуренцията не е постигната, 
категорична е Николова. 



 

 

 
 
На търговете първо отварят офертите с цените | | 24.03.2015 00:01 | Монитор | стр. 9 | 
ВАСИЛ ТАШЕВСКИ 
При откритите обществени поръчки ще има възможност да се обръща редът при 
разглеждането на предложенията - първо ще се отваря цената. Това предвижда в проекта 
на нов закон за обществените поръчки , съобщи вчера вицепремиерът Томислав 
Дончев на форум, организиран от Камарата на строителите в България (КСБ ). 
„Като се види кой е кандидатът, предложил най-ниска цена и ако той съответства на 
всички изисквания на процедурата, веднага може да бъде обявен за печеливш", обясни 
той. Другата новост е фирмите кандидатстващи за изпълнители по обществени поръчки 
да попълват единна декларация. Според Дончев това ще е алтернатива на сегашното 
предоставяне на множество документи. 
Вицепремиерът информира още, че България трябва до април 2016 г. да транспонира 
новите директиви в сферата на обществените поръчки . .Амбицията ни е поне няколко 
месеца по-рано да изпълним този ангажимент', заяви Дончев и допълни, че вече има 
работна група, която разработва текстовете. По думите му в проектозакона се предлага и 
вариант за обжалване с едноинстанционно производство само чрез КЗК за процедурите 
под така наречените национални прагове. 
По време на форума от КСБ поискаха за обществените поръчки в строителството да 
важат нормите на FIDIC. „Предлагаме те да станат национален стандарт в България", 
заяви Андрей Цеков, зам.-председател на управителния съвет на строителната камара. 
Министърът на околната среда Ивелина Василева смята, че типовата типовата 
документация за тръжните процедури и въвеждането на електронни търгове ще доведе 
до избягване на пропуски и грешки и до намаляване на рисковете от забавяне на 
изпълнението на проектите заради многобройните обжалвания. 



 

 

 
 
Резервни проекти ЗА 100 МЛН. ЛВ. по регионалната програма | | 24.03.2015 00:01 | 
Монитор | стр. 10 | 
ВАСИЛ НАНЧЕВ 
По европрограмата „Регионално развитие" (ОПРР) се подготвят резервни проекти на 
стойност около 100 млн. лв., съобщи вчера зам. строителният министър Деница 
Николова . Целта е ДА СЕ НАМАЛЯТ РИСКОВЕТЕ да загубим големи суми при 
усвояването на средствата от Брюксел. 
Според нея все още имаме време да ги включим за изпълнение. „Те са по линия на 
градска среда в 36-те големи общини. 2 са резервните към здравното министерство, при 
които също вървят процедури по обществените поръчки . Един в Стара Загора е за 
интегрирания градски транспорт, както и по линия на социална жилищна политика", 
поясни Николова. 
„В рамките на оценките на изпълнението на ОПРР, които правим всеки втори месец, най-
високо рискови се оказват големите проекти. Сред тях е и Северната скоростна тангента 
на София. Към края на миналата годината рисковите проекти бяха на стойност около 600 
млн. лв., но в резултат на предприетите действия сега тази сума е по-малка", уточни зам.-
министърът. Намалени са проблемите с отчуждаванията по трасето за изграждане на 
тангентата и тя вече се строи. Работи се по стегнат график и обектът е под ежедневно 
наблюдение. Високо рискови са проектите и по линия на оста за интегрирания градски 
транспорт във Варна, Русе, Плевен и до известна степен и в Пловдив. Има проблеми с 
проекти и по мерките за туристически атракции и няколко по оста за подобряване на 
градската среда. По-малките проекти има възможност да бъдат завършени до края на 
годината. За да се намалят рисковете, ВСЯКА СЕДМИЦА СЕ ПРАВЯТ СРЕЩИ С 
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ добави Николова. 



 

 

По думите й през юни, когато е комитетът за наблюдение на ОПРР, ще има по-пълна 
картина кои са най-рисковите обекти и те ще бъдат замразени и кои от резервните 
проекти ще бъдат включени спешно в програмата. 
Николова припомни и за спрените плащания по ОПРР, довели до загубата на над 150 
млн. лв., или 5% от целия ресурс на европрограмата от 3,1 млрд. лв. „Те ще трябва да 
бъдат изплатени от хазната, вместо да ги използваме за нови проекти, които да са от 
полза на обществото и повишаване качеството на живот”, добави тя. 

 
 
ОБЩЕСТВЕНИЦИ: В Ботевград цари тоталитаризъм | | 24.03.2015 00:01 | Дума | стр. 3 
| 
В Ботевград функционира модел на тоталитарен регионален феодализъм, оплака се 
бившият кмет на града Павел Райновски. Тезата му бе подкрепена от общински 
съветници и общественици, които дадоха пресконференция, изобличаваща нарушенията 
на настоящия градоначалник Георги Георгиев. Събитието цели популяризирането на 
подписката, за която ДУМА вече писа, и в която се изобличават груби нарушения, 
извършени от кмета и общинската администрация с подкрепата на съветниците от ГЕРБ. 
Бяха изложени многобройни съмнения за корупция, непрозрачност при обществените 
поръчки , които се провеждат, без да е обявена пълна процедура и се печелят само от 



 

 

близки до кмета фирми. Припомнени бяха констатации на Сметната палата за извършени 
нарушения от 2012 до 2013 г. 
Общинският съветник от БСП Христо Якимов бе категоричен, че корупционните практики 
при обществените поръчки са сред най-сериозните проблеми. Възлагат се дейности, 
без да има процедура, а най-крещящият пример е сметосъбирането и сметоизвозването, 
заяви Якимов. Той уточни, че 4 поредни години дейността се възлага директно по 
решение на Общинския съвет на дружество, регистрирано с капитал 2 лв. и без предишна 
дейност. Друга порочна практика е разделянето на обществените поръчки на части, за 
да се заобиколят законови норми. Реконструкцията на центъра на Ботевград е направена 
така, чрез пряко договаряне. Двата етапа са спечелени от едно и също лице. Личен 
приятел на кмета, Марин Захариев, е сред облагодетелстваните от поръчки за ремонт на 
водопровода - спечелил е над 1 млн. лв. Якимов алармира, че поръчки във ВиК сектора се 
вземат от фирми, чиито собственици са приближени до кмета. Сред тях има и такива, в 
които съдружници са действащи общински съветници или членове на семейството им. 
Бяха посочени и несъответствия в демонстрирания стандарт на живот и получаваните 
възнаграждения от семейството на кмета и сина му, бившия депутат от ГЕРБ Даниел 
Георгиев. 
Председателят на сдружение “За чиста природа” Кольо Колев алармира и за редица 
нарушения по изграждането на регионалното депо за битови отпадъци на територията на 
с. Трудовец. Общинският съветник Иван Гавалюгов от “Общество за Нова България” 
добави, че на предстоящата сесия на ОбС е планувано ограничаване на медийното 
отразяване за бъдещите сесии. Гавалюгов изрази надежда, че главният прокурор Сотир 
Цацаров, премиерът Бойко Борисов, президентът Росен Плевнелиев и председателят на 
НС Цецка Цачева, към които е адресирано писмото, ще вземат отношение. 
Обществениците се притесняват, че над Георгиев има политически чадър и част от 
средствата отиват към нечия партийна каса, за да може той да действа необезпокояван от 
контролиращите органи. 



 

 

 
 
ОБМИСЛЯТ ДА ОТВАРЯТ ПЪРВО ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
| | 24.03.2015 00:01 | Дума | стр. 6 | 
За да се съкратят сроковете на възлагане на обществени поръчки , се обмисля първо да 
бъде отваряна ценовата оферта, а не както е досега, първо да се отворят техническите 
оферти и след разглеждането им да се отварят ценовите оферти. За тези промени при 
обществените поръчки съобщи вицепремиерът по икономическите въпроси и 
управлението на еврофондовете Томислав Дончев вчера, съобщи money.bg. Той 
участва на кръгла маса за модернизацията на обществените поръчки , организирана от 
Камарата на строителите в България. При такава промяна найвероятно отново ще се 
окаже решаващ критерият “най-ниска цена”. Друга промяна е пълната електронизация на 
обществените поръчки . Страната ни има срок от около година да разпише в 
законодателството си европейските директиви в сектора си, но това по думите на Дончев 
може да стана няколко месеца по-рано. В пакета от мерки се предвижда и все по-голяма 
типизация на документите и изискванията за отделните видове поръчки. Според 
министъра на околната среда и водите Ивелина Василева типизацията на договорите и 
другите мерки, които се предвиждат, ще намалят обжалванията пред КЗК и съда. Това 
също ще доведе до съкращаване на сроковете за възлагане, които често се удължават с 
6-7 месеца, ако процедурата се обжалва. 



 

 

 
 
Революционна глупост | | 24.03.2015 00:01 | Дума | стр. 12 | СВЕТЛАНА ВЕЛЕВА 
За революционна промяна при обществените поръчки заговори вчера вицепремиерът 
Томислав Дончев . А бизнесът затаи дъх. 
Една от предложените мерки е първо да бъде отваряна ценовата оферта, а не както е 
сега - първо да се отворят техническите оферти. Мотивите са, че ще се съкратят 
сроковете за възлагане на обществени поръчки , които първо биват разглеждани и чак 
след това се отварят ценовите оферти. Така най-вероятно решаващ критерий ще бъде 
"най-ниска цена". Така, ако дадена фирма предлага технически и експертно най-добрата 
оферта, но по-скъпа, тя автоматично ще отпадне, тъй като за разглеждане ще останат 
ценово най-атрактивните. Да, това наистина е революционна промяна. Първо, щото това 
не е практика в други държави, и второ - дава се приоритет на ниските разходи над 
качественото изпълнение. Така спокойно можем да продължим да правим магистрали от 
пепел - тези фирми със сигурност ще имат най-ниската ценова оферта. А при санирането 
приоритет ще имат фирмите с най-евтин труд и материали. Тоест, ще се свежда до 
лепене на стиропор надве-натри, който ще се отлепи след година-две. Толкова време 
беше нужно да дадат фира санираните блокове от първия етап на програмата по 
енергийна ефективност. 
Друга "революционна" промяна е пълната електронизация на обществените поръчки . 
Всъщност това бе предложено от предишния вицепремиер Даниела Бобева. И радикални 
промени в ЗОП наистина имаше, но през 2013/2014 г. Те осигуриха изсветляване на 
обществените поръчки , ограничаване на съмнителни участници, в това число офшорки 
и длъжници, по-лесен достъп на малки и средни фирми, намаляване на бюрократичната 
тежест и по-голям контрол по изпълнение на договорите. Възложителите бяха задължени 
да публикуват поръчките на сайта си, а комисията по оценка на проектите да публикуват 
договорите и протоколи от заседанията си. Това са радикални промени в ЗОП. Другото е 
демагогия и революционна глупост. Иначе качествени промени в ЗОП всеки би 
адмирирал. 



 

 

 
 
Замислят кандидатите за обществени поръчки да ползват единна декларация | | 
24.03.2015 00:01 | Земя | стр. 5 | 
В проекта на новия Закон за обществените поръчки се предвижда възможността 
кандидатите да използват единна декларация, което ще е алтернатива на сегашното 
предоставяне на множество документи, съобщи вицепремиерът по еврофондовете и 
икономическата политика Томислав Дончев на форум, организиран от Камарата на 
строителите в България. 
Предвидена е и нова доза вариативност при администрирането на открита процедура при 
обществените поръчки чрез възможност да се обръща редът при разглеждането на 
предложенията -първо се отваря цената, вижда се кой е кандидатът, предложил най-ниска 
цена, ако той съответства на всички изисквания на процедурата, веднага може да бъде 
обявен за печеливш, обясни вицепремиерът. Той информира, че ангажиментът на 
България е до април 2016 г. да транспонира новите директиви в сферата на 
обществените поръчки . Амбицията ни е поне няколко месеца по-рано да изпълним този 
ангажимент, заяви Дончев и допълни, че вече има работна група, която разработва 
новите текстове в закона. На първо място имаме тази платформа, която отразява 
логиката в новите директиви, и до два месеца ще се доработят текстовете и ще се внедри 
опитът от научените уроци, допълни вицепремиерът. Законът като правна рамка е 
изчерпан и решението е изцяло нов текст, каза още той. 



 

 

 
 
Дончев променя Закона за обществените поръчки | | 24.03.2015 00:01 | 19 минути | 
стр. 2 | 
За промяна в Закона за обществените поръчки заговори вчера вицепремиерът по 
икономическите въпроси и управлението на еврофондовете Томислав Дончев . Той 
присъства на Четвърта кръгла маса на тема: Модернизация на обществените поръчки . 
Тя е организирана от Камарата на строителите в България. Една от мерките, които се 
обсъждат за съкращаване сроковете на възлагане на обществени поръчки е първо да 
бъде отваряна ценовата оферта, а не както е досега първо да се отворят техническите 
оферти, които в определен период (често над месец) биват разглеждани и чак след това 
се отварят ценовите оферти. Така отново след няколкогодишно отричане на практиката 
да се възлага поръчката на кандидата, предложил най-ниска цена, се очертава този 
критерий да се окаже решаващ. Друга промяна, която донякъде е известна в обществото 
е пълната електронизация на обществените поръчки . 



 

 

 
 
Нормативни пропуски подхлъзват безаварийното движение по пътищата | 
Възложителите трябва да поръчват само пътни проекти, които са изследвани за 
условията на безопасност, твърди инж. Росен Колелиев, председател на секция 
„Инженерно строителство" към КСБ | 23.03.2015 13:59 | Черно море | стр. 6 | СТЕФАН 
ДЕНКОВ 
Безопасността по пътищата зависи както от човешкото поведение, от техническото 
състояние на превозното средство, от създадената организация за движение, така и от 
състоянието на пътищата. Ако приемем, че организацията на движение е софтуерът на 
системата, хардуерът са МПС и пътната мрежа и само в тяхното единодействие може да 
се търси изходът от сегашната тежка обстановка. Това заяви за в. „Черно море" 
председателят на секция „Инженерно строителство" към Камарата на строителите в 
България (КСБ ) инж. Росен Колелиев, управител на „Пътища и мостове" ЕООД, по повод 
на тревожната информация за зачестилите тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП). 
Във Варна вече има 5 жертви от началото на годината досега, а да не говорим за 
куриозния екшън, на който централните медии ни направиха свидетели преди броени дни 
- в столицата водач катастрофира тежко, линейката го взема и не минала две пресечки, в 
нея пък се блъска друга кола. 
Според него за състоянието на пътната мрежа по отношение на безопасността на 
движение има един фактор - т.нар. коефициент на сцепление, който се подценява 
изключително много у нас. И не само че се подценява, ами просто не се отчита, а от него 
зависи спирачният път - няколко метра могат да бъдат фатални. Спирачният път се 
състои от 3 части - пътят, който се изминава от автомобила за времето на реагиране на 
шофьора и сработване спирачката на МПС, пътят на ефективно спиране и минималното 
разстояние до препятствията. По неговите думи важно е да се знае, че от трите части на 
спирачния път най-голяма е продължителността на втората - ефективното спиране, което 
зависи точно от този коефициент. За да има обаче време за навременна реакция, трябва 
да е осигурена и достатъчна видимост по пътя, която пък зависи от проектирането на 
завоите, надлъжните наклони, вертикалните криви и т.н. Нещо, което е предмет на 



 

 

пътната наука и не случайно всеки път се проектира с различна позволена скорост на 
движението. 
Във всяка европейска страна коефициентът на сцепление се определя, само не и у нас, 
добавя той. Не съществува като нормативно изискване и затова никой не го прилага. А 
ежегодното му измерване позволява при падане под минималното равнище навреме да 
се вземат мерки за саниране на пътната настилка. Такова нещо обаче изобщо не се 
прави, просто защото го няма като законово изискване. На въпроса защо все още не е 
въведено у нас, инж. Колелиев отговаря, че според него това донякъде е умишлено. 
Защото, ако коефициентът на сцепление не е в рамките на нормата, биха тръгнали 
съдебни дела на участниците в ПТП срещу държавата или съответната община, че не са 
си свършили работата по пътната поддръжка. Но това, че сме си заровили главата в 
пясъка, не значи, че сме решили проблема, и резултатите са видни. Крайно време е това 
изискване да се вкара като задължително за републиканската и общинската пътна мрежа. 
Въпросът може бързо да се реши, защото ако много от законотворците ни не са наясно за 
важността на този параметър, то контролните органи отдавна го знаят, пък и не е някакво 
световно откритие. Бедата е, че все още липсва законодателна инициатива. Няма как да 
говорим за аварийността на пътищата, без да съблюдаваме един от основните фактори 
за това. В тази връзка апелът на инж. Колелиев към пътната администрация и общините е 
сами да инициират практиката за мерене на един от най- животоспасяващите фактори, 
какъвто е коефициентът на сцепление. 
Влажността на пътната настилка е другият много важен момент, продължава пътният 
експерт. Коефициентът на сцепление обикновено се определя при влажна настилка, за да 
се вземе средната му стойност. Най-малко ПТП стават при сухи пътища. В тази връзка той 
дава за пример класовите автомобилни състезания, където прикапе ли дъжд на пистата, 
веднага сменят гумите. И от едната крайност да се кара с гладки гуми при суха настилка 
се стига до другата, на специалните грайфери. Защото там скоростите са много високи и 
изискванията за сцеплението с настилката са изключително важни. Всичко това е извън 
практиката на обикновения водач, за когото важното е осигуряването на отводняване на 
пътната настилка - фактор, чието съблюдаване е изключително важно. Защото 
преминаването на вода през пътя, когато вали, е убийствено за водачите. И не случайно 
точно сега, в края на зимния период, зачестяват тежките пътни инциденти. Най-лошото на 
един път е рязката промяна на условията на движение, там се получават критичните 
точки. Карайки по влажна настилка, коефициентът на сцепление може да е достатъчен, но 
влизайки в локва или масовото преминаване на вода през пътното платно, неговата 
стойност става нулева и колата се движи от инерционни сили. Красноречиво 
доказателство за наличието на такива опасни участъци са изкривените мантинели, 
осеяната със счупени стъкла от фарове настилка. 
Следващ фактор по степен на важност за безопасното движение е правилното 
проектиране на пътя 
Наличието на многобройни пътни знаци говори само за лошо проектиране, а от него 
създаването на условията на безопасността, които свършват с добрата поддръжка на 
пътя, категоричен е инж. Колелиев. Според него правилно проектиране значи да има 
осигурен оптичен комфорт на водача, за да види навреме всяко евентуално препятствие, 
да бъде отстранена водата от повърхността на настилката и т.н. Мнозина, когато пътуват 
в Западна Европа, виждат, че там над кръговите кръстовища задължително има 
архитектурен паметник, дърво или нещо друго, което освен като красив елемент служи и 
за заостряне вниманието на водача за промяна в режима на движение. Пътният експерт 
твърди, че има достатъчно компютърни програми, които позволяват на проектанта да 
изследва движението по проектирания път от гледна точка на водача и да се вижда къде 
се получават неудачи. Това обаче го правят само професионалистите в проектантската 



 

 

работа. За съжаление, масова практика стана пътищата да се проектират от недотам 
добри професионалисти, геодезисти, жп специалисти, които не са изучавали 
пътностроителните науки и мислят, че пътят е просто една геометрия - нещо 
изключително погрешно, твърди инж. Колелиев. 
Преди няколко години тръгна кампания, в която се включиха редица експерти, 
осигуряването на безопасността на движението да стане задължително изискване за 
всеки пътен проект. Тази вълна обаче бързо утихна и в момента липсва възлагане за 
изследване от тази гледна точка, дори при проектирането на магистрали, главни 
републикански пътища, където скоростта е голяма. А става дума за нещо съвсем 
елементарно - всички пътни проекти да бъдат изследвани от гледна точка на 
безопасността на движението. За съжаление, няма такова задължително изискване. Ако 
се въведе, тогава наистина ще може да се говори за коефициента на сцепление, за 
отводняването на пътя, което навремето, когато бях млад проектант, задължително 
ставаше, допълни пътният експерт. Сега това изискване е отпаднало, защото нароилите 
се пишман проектанти просто не знаят за какво става въпрос. В предишната си 
публикация (виж „Дребни камъчета предизвикват големите дупки по пътищата" във в. 
„Черно море", 23 февруари т.г.) бях посочил, че за износващите пластове трябва да се 
използват специални фракции, които са по-устойчиви на полиране, за да не се намалява 
коефициентът на сцепление на настилката. Досега, където и да съм работил, не съм 
срещал община, която да поставя задължително изискване към фракциите. Това се 
използва от недобронамерени фирми изпълнителки, защото фракциите с по-висока 
полируемост са по-скъпи, тъй като е по-трудна обработката им. На територията на 
Варненска област единствено кариера „Партизани" на „Пътища и мостове" ЕООД 
предлага такива фракции. От обема на продажбите се вижда, че в града и региона не се 
работи с тях и от тук всяка община може да си направи изводите, подчертава инж. 
Колелиев. 
Към условията на пътя не на последно място експертът поставя състоянието на 
хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация. Продължава използването на 
обикновената маркировъчна боя, която на втория месец се изтрива. Във всеки европейски 
град се използват модерни маркировки, които стоят с години. Да не говорим за 
необходимостта от внедряване на интелигентни транспортни системи. 
На въпроса за реалните възможности за изследване на безопасността на движението 
пътният експерт припомня , че Варна разполага с уникалната възможност на нейната 
територия да бъде единствената техника, известна като „пътен доктор" (прави 
диагностика на пътищата в дълбочина с георадар), внесена в България по европейска 
програма за управление на пътните настилки. Тя е притежание на варненската 
„Инжконсултпроект". Така че тук има както добри специалисти, така и нужните технически 
средства за извършване на пълното изследване за безопасността на движението, което 
би струвало дребни стотинки в сравнение със средствата, отпускани за инфраструктурно 
строителство. Разбира се, възлагането на изследването трябва да става с обществена 
поръчка и ще печели най-добрата оферта. В случая важното е да се подчертае , че има 
добри потенциални възможности за изследване на безопасността на движението във 
всичките му параметри и пътната администрация трябва да се възползва от тях, добавя 
пътният експерт. Що се отнася до въпроса за обществените поръчки , основната задача 
на възложителя е да подготви максимално добро задание за това, което иска да се 
направи. В тази връзка инж. Колелиев недоумява какво пречи на държавата и на 
общините да си поръчват проекти със задължителни изисквания за изследване на 
безопасността на движението, за влагането на фракции с висока полируемост на 
износващия пласт, за използване само на полимерно модифициран битум? Защото 
възложителят е този, който диктува условията, а не изпълнителите, според чиито сметки 



 

 

асфалтът, направен с меки фракции, позволява да отчитат по-висока норма на печалба. 
Инж. Колелиев дава за пример германски инвеститор, на който изпълнява обекти и който 
стриктно сам му определя какви материали да влага в бетона, каква марка да бъде 
дограмата, от кой производител да бъдат фаянсовите плочки. Защото много добре знаем, 
че когато се пише само фаянсови плочки, всеки изпълнител ще предпочете да вземе от 
най-евтините. Възложителят определя правилата на играта, категоричен е браншовикът. 
По неговите думи тези дни е предвидено организирането на кръгла маса в КСБ , на която 
ще бъде обсъден новият проект на закон за обществените поръчки . Той очаква този път 
законодателите да се вслушат в думата на строителите, защото през годините са правили 
много добри предложения, които след това не са били отразявани в законовата уредба. 
Идеята е да се спре шуробаджанащината при раздаването на обществените поръчки , 
при които, независимо от лошите си резултати, все едни и същи фирми усвояват 
милионите, без да се постигат нужните резултати. 



 

 

 



 

 

 
[Ботевград] Христо Якимов: В Община Ботевград се възлагат поръчки на лица от 
приятелския кръг на кмета | | 24.03.2015 08:43 | www.botevgrad.com | Новини | 
В хода на пресконференцията, която се проведе вчера в БТА, общинският съветник 
Христо Якимов се спря на нарушенията при възлагане на обществените поръчки в 
община Ботевград. По негови думи най-крещящият пример за неспазване на Закона е 
възлагането на дейността по сметосъбирането и сметоизвозването в Ботевград и вилна 
зона Зелин.„Четири поредни години тази поръчка е възлагана директно по решение, взето 
от мнозинството в ОбС – Ботевград. Това е абсолютно нарушение на Закона за 
обществените поръчки . Едно дружество е избрано, което е регистрирано с капитал от 
два лева, без почти никаква дейност до момента, в който сключва договор с община 
Ботевград. Констатации в тази посока са направени и в одитния доклад. Но той касае 
само две години, за това в него се цитират само тези два сключени договора”, обясни адв. 
Якимов. Грубо нарушение е и разделянето на обществена поръчка на части с цел 
заобикаляне на закона. По този начин общината се договаря пряко с едно и също лице. 
Такова разделяне има при изграждане на ротондата в Ботевград. Това посочи още 
общинският съветник. Той даде и други примери за нарушения на Закона за 
обществените поръчки в Ботевград. „Вместо те да бъдат възложени по реда на Глава 
8А от Закона за обществените поръчки , се е пристъпили или към пряко договаряне, или 
към събиране на оферти от дружества. Тази практика създава предпоставки за 
злоупотреби, каза още съветникът. – Много интересно е с какви лица общината сключва 
договори за възлагане на обществени поръчки . Вижда се, че основно това са няколко 
фирми. От една страна те са на близки приятели на г-н кмета. От друга страна това са 
фирми, свързани с действащи общински съветници. В една от тези фирми съдружник е 
съпругът на действащия председател на Общинския съвет. Съдружник е и един бивш 
общински съветник. Многобройни обществени поръчки са възлагани и на фирма, която е 
на личен приятел на кмета. Тази фирма изпълнява дейности за подмяна на водопроводи 
и изграждане на канализации”, допълни Христо Якимов. На въпрос на журналист от 
национална медия, Якимов отговори, че става дума за фирмата на бизнесменът Марин 
Захариев.Общинският съветник изнесе конкретни данни и за опорочаване на търгове чрез 
подмяна на оферти. Той поясни, че тези нарушения са констатирани от одиторите на 
Сметната палата. Христо Якимов коментира и имотното състояние на кмета Георги 
Георгиев и семейството му. „Има едно крещящо несъответствие между демонстрираното 
имотно състояние и официалните доходи на членовете на семейството. Само автопаркът, 
който се притежава от семейството, не би могъл да бъде закупен с официалните доходи, 
които тези хора имат. Те притежават и редица недвижими имоти на територията на 
общината и в София, за които няма логично обяснение с какви средства са закупени. В 
декларациите си пред Сметната палата кметът Георгиев и неговият син – бившият 
депутат Даниел Георгиев, са описали произхода на средствата, които притежават. Има и 
доста посочени суми от заеми. Но пък следва да се запитаме, възможно ли е една банка 
да даде заем, който не би могъл да бъде обслужван по никакъв начин от официалния 
доход на лицето, на което се отпуска, посочи Якимов. –Последният имот, с който 
кметското семейство се сдобива, е така нареченото имение на кмета, което се намира в 
землището на родното му село Новачене. За облагородяване на района, в който се 
намира имота, общината е вложила няколко стотин хиляди лева. А на практика, 
единственият използван имот там е този на семейството на кмета. В момента в този имот 
се строи хотел.Собственик на всичко това се оказва, че е дружество, притежавано 
еднолично от дъщерята на кмета. Между другото тя е студентка редовна форма на 
обучение и необяснимо как се е сдобила с тези средства, за да осъществява подобно 
мащабно строителство”, допълни общинският съветник. 
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Икономическият печат: Квесторите на КТБ поискаха масово фалити за длъжници | | 
24.03.2015 07:43 | www.infostock.bg | Новини | 
Капитал DailyКвесторите на КТБ поискаха масово фалити за длъжници. За последния 
месец квесторите на затворената Корпоративна търговска банка (КТБ) са поискали 
несъстоятелност на 24 дружества кредитополучатели с общо задължения към 
институцията за над 860 млн. лв. Това става ясно от справка в Информационната система 
за производство по несъстоятелност към правосъдното министерство (виж таблицата). 
Особена активизация се наблюдава след 11 март, когато премиерът Бойко Борисов 
обяви, че активите на КТБ се разграбват и поиска назначаване на временен синдик.Освен 
делата квесторите са действали по учредяването на допълнителни обезпечения по 
отпускани от КТБ кредити, каза източник от банката. Има и случаи, които са свързани с по-
големи съдебни разноски, и затова квесторите са се въздържали от действия, тъй като за 
разлика от синдиците те не са освободени от съдебни такси, което означава, че може 
скоро да има и още заведени производства. Това обаче вероятно ще е работа на 
временните синдици, тъй като след експресно приетите законови промени през миналата 
седмица се очаква те да бъдат избрани до дни, с което квесторите Станислав Лютов и 
Елена Костадинчев ще бъдат освободени след девет месеца престой начело на 
банката.Масово несъстоятелниСамо за миналата седмица от 16 до 21 март КТБ е 
поискала несъстоятелност на 16 дружества със задължения за общо над 600 млн. лв. 
Активизацията започва още в края на февруари, като оттогава допреди изказването на 
Бойко Борисов и последвалата законотворческа активност са започнати дела срещу пет 
дружества. Допреди това от затварянето на КТБ на 20 юни 2014 г. насам има едва два 
иска за несъстоятелност, заведени от банката - срещу "Алфа кепитъл" (единия от 
акционерите в "Петрол") и "РНК България" (бившия "Маккап холдинг").Офанзивата на 
квесторите изглежда мащабна, като се има предвид, че от докладите за оценка на 
активите на КТБ на трите независими одиторски компании стана ясно, че огромна част от 
кредитния портфейл за над 5 млрд. лв. е концентрирана в едва 137 кредитополучателя. 
Това означава, че поисканите сега ударно несъстоятелности на 24 дружества 
представляват 17.5% от тези ключови длъжници. Ако се съпостави със списъка на 
кредитополучателите на КТБ (който беше публикуван от "Капитал" и досега 
достоверността му не е опровергана), като сума тези дружества правят малко над 16% от 
целия кредитен портфейл преди начисляването на обезценките при отнемането на 
лиценза на банката.Източник от банката казва, че от отнемането на лиценза й през 
ноември досега са предприети мерки срещу повече от 100 кредитополучателя, като в 70% 
от случаите става въпрос за предсрочно изискуеми кредити. Отделно от януари досега 
квесторите са се задействали срещу 40 кредитополучателя (30% от големите), които имат 
да връщат суми в особено големи размери. Срещу тях са предприемани и други правни 
мерки освен искове за несъстоятелност, твърди източникът. Брюксел обвини БЕХ в 
злоупотреба с господстващо положение на газовия пазар. Демонстрираната от известно 
време отзивчивост от Европейската комисия (ЕК) към газовите проекти на България, които 
ще бъдат финансирани с евросредства, сякаш остави на заден план съществуващите 
проблеми на вътрешния газов пазар.В понеделник ЕК обаче припомни, че липсата на 
интерконекторни връзки далеч не е единственият пропуск на България по отношение на 
газовата инфраструктура. Така срещу Български енергиен холдинг (БЕХ) беше открит 
втори етап от наказателната процедура, започнала през 2013 г., за злоупотреба с 
господстващо положение на пазарите на доставка на газ в България. Брюксел информира 
БЕХ за предварителното си становище, че холдингът може да е нарушил антитръстовите 
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правила на ЕС чрез възпрепятстване на конкуренти да получат достъп до преносната 
газова мрежа, до газовото хранилище в Чирен, както и до инфраструктура за внос на 
природен газ. Възраженията са изпратени също така и до дъщерните дружества на БЕХ - 
доставчика на газ "Булгаргаз" и оператора на газовата инфраструктура 
"Булгартрансгаз".От Българския енергиен холдинг заявиха, че ще се запознаят със 
съдържанието на възраженията и ще предприемат в срок всички възможни към 
настоящия момент действия за изготвяне на мотивиран отговор по отношение на 
притесненията на Европейската комисия.Опасенията на ЕКОпасенията на комисията са 
свързани с това, че двете дружества вероятно възпрепятстват конкурентите да получат 
достъп до газовата инфраструктура, която им е необходима, за да се конкурират успешно 
на пазара на газ в България. "На този етап комисията има опасения, че БЕХ и неговите 
дъщерни дружества са отказвали на конкурентите си достъп до газопреносната мрежа и 
до съоръжението за съхранение на газ и са резервирали капацитет, който не им е 
необходим по газопровода за внос", пише в съобщението на комисията. Според 
предварителната констатация на ЕК тези практики вероятно представляват злоупотреба с 
господстващото положение на БЕХ.Наказателната процедура срещу БЕХ и дъщерните й 
компании беше образувана заради жалба от 2010 г. на газоразпределителното дружество 
"Овергаз инк", след като "Булгартрансгаз" му отказва достъп до преносната мрежа, без да 
посочва конкретни аргументи. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
(ДКЕВР) обаче не излезе с предписания към държавната компания, с което проблемът 
стигна до Брюксел. Безуспешни опити да стъпи на българския газов пазар са правени и от 
гръцката DEPA.Основният мотив на двете държавни дружества да отказват достъп е, че 
транзитната мрежа е напълно резервирана от "Газпром" и "Булгаргаз". На практика обаче 
причината да не се допускат конкуренти на "Булгаргаз" е, че пазарният дял на 
дружеството ще намалее драстично (в момента той е около 85%) и в крайна сметка 
единствените клиенти, които останат при него, ще са неплатежоспособните 
топлофикации.Премахване на бариеритеКомисарят на ЕС, отговарящ за политиката на 
конкуренция, Маргрете Вестегер коментира процедурата срещу БЕХ, като заяви, че 
"антитръстовите правила на ЕС са важен инструмент за допринасяне за енергийния съюз. 
Трябва да премахнем бариерите, за да могат гражданите и бизнесът на ЕС да се ползват 
от по-конкурентни цени на енергията и сигурност на доставките. За да се конкурират на 
българските пазари на доставка на газ, предприятията се нуждаят от достъп до газовата 
инфраструктура на БЕХ. Комисията трябва да се увери, че се предоставя равноправен 
достъп". СегаДоходите от лихви по депозити паднаха до рекордно ниски нива. Лихвите по 
депозитите у нас са паднали до рекордно ниски нива през февруари. Средната доходност 
по тримесечните влогове вече е под 0.9% на годишна база. Това сочи последният анализ 
на финансовия портал "Моите пари". Само за година индексът на лихвените нива по 
влоговете се е свил с около 65%. Финансовият портал изчислява чистия доход от 
депозитите, след като се приспадне данък лихва. Точно преди година - през февруари 
2014 г., печалбата и по левовите, и по евровите влогове е била над 2.30%.През февруари 
средната доходност от депозитите в евро е паднала до 0.8%, докато през януари е била 
0.97%. Индексът по левовите влогове през миналия месец е 0.88 % при 1% през януари. 
Според анализа 11 от банките у нас са свалили допълнително лихвите по влоговете си 
през февруари. Тенденцията на спадане на доходите от депозити започна от 2009 г., но 
се засили особено в последните месеци след фалита на КТБ. Очаква се това да бъде 
потвърдено и от лихвената статистика на БНБ, която ще бъде публикувана в 
четвъртък."За по-краткосрочните депозити - за 1 и 3 месеца, лихвените нива са под 1 и 
около 1%", каза пред "Сега" изпълнителният директор на "Кредит Център" Тихомир 
Тошев. Някои от малките банки у нас предлагат и по-високи лихви, когато имат нужда от 
повече средства за кредитната си дейност, но това е рядкост.Според информационния 



 

 

бюлетин на БНБ тенденцията лихвите да падат под 1% се засилва от края на миналата 
година. През декември 4 банки у нас са предлагали влогове с лихва до 1%. Година по-
рано само една банка е имала подобни условия. В същото време в края на 2013 г. 14 
банки са предлагали продукти с лихви над 4%, докато в края на миналата година е имало 
само една такава банка. Прогнозите на БНБ са през тази година лихвите да продължават 
да падат. Въпреки почти нулевата доходност от влоговете обаче спестяванията 
продължават да растат. В края на януари в банковата система са били депозирани 58.95 
млрд. лв.Слабото кредитиране и увеличаването на спестяванията са основна причина за 
ниските лихви, смятат експерти. Според Тихомир Тошев банковата система е твърде 
ликвидна, а от 5 години кредитирането е в застой. "Факт е, че в последните 6 месеца 
спадът на лихвите беше по-съществен и той започна още преди изплащането на 
гарантираните депозити в КТБ", коментира пред "Сега" Тошев. Друга причина според 
анализаторите е, че трезорите вече не се конкурират с високите лихви на КТБ. "Вече я 
няма КТБ, няма конкуренция от високи лихви и банките свалят нивата", коментира пред 
"Сега" Десислава Николова от "Моите пари". Обрат в обществените поръчки - първо ще 
се отварят ценовите оферти. Новият регламент на провеждане на търговете за 
обществени поръчки , който правителството подготвя, променя последователността на 
отваряне на офертната документация. Това стана ясно вчера от думите на вицепремиера 
и министър на еврофондовете Томислав Дончев , който представи основните моменти в 
подготвения изцяло нов закон за обществените поръчки на кръгла маса , организирана 
от Камарата на строителите в България.Както в. "Сега" писа, основната мярка е 
свързана със съкращаване на сроковете. Идеята е първо да се отварят ценовите оферти 
на кандидатите, след това да се обявява коя цена от кого е предложена и накрая да се 
пристъпва към техническата документация. Когато се види кой е кандидатът, предложил 
най-изгодната цена, веднага може да бъде обявен за печеливш, обясни Томислав 
Дончев .Така според екипа му, подготвил проекта с участието на други министерства и 
браншови организации, ще се спести много време в процедурата. В момента офертите се 
разглеждат около месец и едва тогава комисията по конкурса обявява решението си за 
печелившия. В проекта на новия закон се предвижда възможността кандидатите да 
използват единна декларация. Тя ще се внася заедно с офертата вместо огромното 
количество документи, искани сега за годността на фирмата. Това е свързано и с идеята 
за типовите договори, които строителният бранш отново поиска.Друг важен акцент в 
новия модел е пълната електронизация, към която ще се върви. Въпреки че за нея се 
говори от години, сега България трябва да изпълни ангажиментите си по въвеждане на 
електронните търгове по европейските директиви. Срокът е около година, но според 
вицепремиера Дончев със сега започналото обществено обсъждане и предстоящо 
приемане на закона имаме възможност да приложим изискванията на Европа няколко 
месеца по-рано.Обжалване само пред една инстанция - КЗК, е другата идея, предвидена 
от управляващите. Според министъра на околната среда Ивелина Василева типовите 
договори ще намалят и обжалванията, а така ще се спести забавянето на поръчките. 
Често обжалванията отнемат 6-7 месеца. Фрапантни са случаите с поръчки по програма 
"Околна среда", които са затлачили проектите с 2 години заради съдебни процедури. 24 
часаКалфин планира държавата да намери работа на 187 хил. души. Държавата да 
осигури работа на 187 хил. души в периода 2015-2018 г. чрез насърчаване на политиките 
по заетостта.Това предвиждат стратегически цели на социалния министър Ивайло 
Калфин. Те са част от правителствената управленска програма, приета в края на 
м.г.Държавата да осигури заетост на 80 хил. безработни до края на мандата при годишен 
бюджет за насърчаване на заетостта от 290 млн. лв., предвижда планът.Още 5000 
безработни трябва да работят по регионалните програми за заетост, които също се 
финансират през бюджета от социалното министерство.20 000 души трябва да започнат 



 

 

работа след организирани от държавата трудови борси, е записано още в стратегическите 
цели. 2200 пък трябва да си намерят работа в строителството благодарение на специална 
програма за адаптиране на безработните към изискванията на пазара на 
труда.Предвидено е и 60 000 младежи до 29 г. да бъдат включени в субсидирана заетост, 
включително чиракуване. 40 000 пък трябва да се преквалифицират.Целите са 
разработени на база на хората, които са били включени в програмите за заетост през 
2014 г., обясниха от социалното министерство.До ноември трябва да бъде разработена и 
формула за изчисление на минималната заплата, предвиждат още целите. Ако това стане 
още през следващата година тя може да се увеличи по формулата. 9533 пъти 
подслушвали ДАНС и ДАТО през 2014 г. 9533 са били исканията за използване на 
специални разузнавателни средства, по които през миналата година са работили ДАНС и 
създадената през 2013 г. агенция за подслушване ДАТО. Това става ясно от доклади за 
дейността на двете служби, публикувани на интернет страниците им.Така, след като 
използването на СРС-та намаляваше от 2010 г. насам, техният брой отново е започнал да 
расте. Рекордът за използване на СРС-та е бил през 2010 г., когато е имало 15 618 
искания, а през 2013 г. броят им е бил 848 - с над 1000 по-малко от 2014 г.6627 са 
исканията за използване на СРС-та в ДАТО, които са подадени от МВР, военното 
разузнаване и прокуратурата. От тях с нормална продължителност (до 2 месеца) са били 
4958, а 1669 са за продължение до 6 месеца.Най-често в ДАТО е имало искания за 
подслушване и то е приложено 6516 пъти. Следва проследяването с 5359 броя, а 
зрително и техническо наблюдение е проведено в 5377 случая.1190 пъти се е налагало 
проникване в имот, става ясно още от отчета на ДАТО. Общо мероприятията с използване 
на СРС-та от ДАТО са 18 442. Причината е, че по едно искане се прилага повече от един 
метод. Те обаче са произвели само 1101 доказателства.2906 са исканията за използване 
на СРС-та в ДАНС, като са използвани 2593 от тях. Тази агенция не дава отчет при колко 
от случаите на подслушване и проследяване има изготвени доказателства.ДАНС е 
приложила общо 31 992 разузнавателни способа през миналата година, пише още в 
отчета на агенцията. Проучени са 95 705 души и 966 сделки.Агенцията е работила и по 
проверка на сигнали за изпиране на пари на стойност близо 2 млрд. евро. ТрудМосква 
удари официално туризма ни. Русия забрани на държавните си служители да почиват в 
България. Над 5 милиона служители от силовите структури на Москва нямат право да 
почиват по нашите курорти. Данните представи в Бургас депутатът от "БСП - лява 
България" Петър Кънев. Той уточни, че забраната се отнася за служителите в силовите 
структури- армия и службите за сигурност.Отделно властите в Москва забраняват 
дотираните от държавата почивки на деца, пенсионери и ветерани в България. "Мерките 
се отнасят за всички държави, наложили санкции на Русия. България обаче ще го отнесе 
най-яко", коментира Кънев.Луксозната база на московското правителство - Санаторно-
оздравителния комплекс "Камчия" все пак ще посрещне руски деца и това лято, но за 
ваканциите вече ще плащат родителите. Заради инфлацията бюджетните средства за 
социални разходи са редуцирани сериозно. Затова дотираните почивки в чужбина са 
спрени, само малки групи ще летуват в Крим и Сочи, обясниха от СОК "Камчия".От 2007 г. 
насам Москва пращаше там целогодишно на безплатни ваканции хиляди ветерани и 
социалнослаби майки с деца, а през лятото идваха ученици. Руснаците вложиха 120 млн. 
евро в разширяването на комплекса, който от две години разполага с 2000 легла. 
Миналата есен в комплекса бе открито и първото частно СОУ "Юрий Гагарин", което ще 
издава дипломи по българските и руските стандарти.Огромният капацитет на базата това 
лято няма да бъде уплътнен, затова ще се приемат лагерници и от други градове в Русия, 
уточниха от СОК "Камчия". Първите детски групи се очакват през юни. За юли са записани 
300 деца, които ще учат английски, докато са на море.Очакван спадКурортният комплекс 
"Албена" също е силно засегнат от пренасочването на руските туристи към курорти в 



 

 

рамките на Русия. От години в крилата на сезона - късна пролет и ранна есен за дълги 
балнеоваканции в "Албена" идваха служители на "Газпром". Тази година програмата на 
компанията е прекратена, и загубата за българския курортен комплекс е 1 млн. евро, 
обясни търговският директор на "Албена" АД Маргита Тодорова.По думите на депутата от 
БСП Петър Кънев огромният отлив на руски граждани у нас не е заради срива на рублата, 
а заради позицията на България по отношение на санкциите на ЕС срещу Русия. Според 
Кънев, годишно у нас идват около 600 000 руски туристи.Именно заради очаквания над 
50-процентен срив в техния брой т.г. от туристическия бранш настояват България да 
търси компенсации от Брюксел.Компенсираме с гости от други държавиСпадът от Русия и 
Украйна, който очаква туристическият бранш, трябва да се компенсира, каза вчера 
министърът на туризма Николина Ангелкова на среща с хотелиери във Велинград. 
Облекчени са визовите процедури за Украйна, Русия, Беларус и Турция.Рекламираме се 
във всички компенсиращи туристически пазари. Над 20 хил. пъти ще бъдат излъчени 
рекламни клипове по четири паневропейски телевизии. Има специална кампания в 
страните от Европа, Азия, а също и в Русия. Фирма за бисквити глобена заради Григор 
Димитров. Производителят на бисквити „Белвита" ще трябва да плати 236 431 лева глоба 
заради снимки на тенесистите Григор Димитров и Цветана Пиронкова, които е качил във 
фейсбук страницата си без тяхно позволение.Това реши Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК). Разследването беше образувано в края на миналата година по 
молба на Григор Димитров.Бисквитите „Белвита" се произвеждат от компанията 
„Монделийз България Холдинг", която е собственик и на шоколадовата фабрика в Своге. 
Глоба от 1516 лева ще отнесе и рекламната агенция на фирмата „Ноу Уей".В началото на 
2014 г. „Монделийз България Холдинг" е публикувал на фейсбук страницата на 
бисквитите си снимки на Григор Димитров и Цветана Пиронкова, а върху тях е поставено 
кръгче с надпис „Белвита".От компанията са обяснили пред антимонополния орган, че 
причина да публикуват снимките е, че са искали да поздравят двамата тенисисти по 
случай победите им.„Изразяването на подкрепа за един млад спортист по този начин с 
текста: „Осем поредни победи, три - срещу тенисистки от топ 10 и нито един загубен сет! 
BelVita поздравява Цвети Пиронкова и й пожелава да е запазила още много енергия за 
Australian Open", е напълно в съответствие със закона и с добросъвестната търговска 
практика", твърдят от „Монделийз".От КЗК обаче не са приели обясненията и са 
класифицирали снимките като рекламни материали. Въпросната сраница на фирмата във 
фейсбук е била харесвана над 22 хил. пъти, което според КЗК е „сравнително голяма 
група от хора".Въпросните тенисисти обаче не са имали договор с фирмата за сладки 
изделия и затова според антимонополния орган пубикуването на снимките им е заблуда 
на потребителя, че Димитров и Пиронкова харесват бисквитите. Наложената санкция е 
0,1% от оборота на дружеството за 2013 г. Решението на КЗК подлежи на обжалване.Това 
не е първа глоба за „Монделийз". В края на миналата година дружеството беше 
санкционирано от КЗК със 118 хил. лева заради промоционална игра на кафето „Нова 
Бразилия". НовинарИнспектори погват великденските яйца. Тематични проверки за 
произхода на яйцата, козунаците и агнешкото месо тръгват по магазините във връзка с 
Великден. Това съобщи шефът на дирекция „Контрол на храните" в Българската агенция 
по безопасност на храните д-р Любомир Кулински.„Обикновено в този период в България 
се прави голям внос на яйца от Полша. Основните вносители на агнешко месо в България 
са Нова Зеландия, Австралия и Чили, там дълбоко замразеното агнешко месо и 
субпродукти минават през граничен контрол", уточни Кулински.И допълни, че агенцията 
следи да не влязат в България храни, които не отговарят на действащото 
законодателство.Земеделският министър Десислава Танева допълни, че трябва 
внимателно да се проверява и етикетирането на продуктите особено преди Великден без 
значение дали търговците са български или международни компании. Брюксел 



 

 

наблюдава ПИБ. Брюксел официално подкрепи план за дейността на банка, която 
оперира в България, съобщиха от Европейската комисия.С плана на Първа 
инвестиционна банка от ЕК са одобрили и държавната подкрепа под формата на 900 млн. 
лв. депозит на финансовото министерство в трезора.Приетият от ЕК план на ПИБ налага 
засилен надзор над големите кредитни експозиции, представляващи над 0,5% от 
кредитния портфейл, или над 10% от капитала на банката.Това означава, че всяка 
промяна на условията или предоговаряне на кредитите трябва да става само след 
задълбочен анализ на цялото кредитно досие и представена прогноза, доказваща 
възможността заемът да се обслужва.Към тази процедура ЕК добавя и редовна 
преоценка на обезпеченията. Поне веднъж годишно ще бъде правен преглед на цялото 
кредитно досие, а тримесечно се извършва мониторинг, за да се видят предупредителни 
сигнали.Процедурата по следенето на дейността на банката се извършва от независима 
фирма, която докладва директно на Европейската комисия, без да съгласува своите 
доклади с ПИБ.Друг много важен момент от оповестения план е, че Европейската комисия 
вече упражнява пряк надзор над Първа инвестиционна банка, като това ще продължи до 
окончателното изплащане на държавните средства.Предвижда се това да се случи до 28 
май 2016 г. Това се осъществява чрез назначаването на специален надзорник в банката, 
който от името на ЕК следи за спазването на плана.Банката е задължена да му оказва 
пълно съдействие и да му предоставя нужната информация включително и достъп до 
цялата документация. От своя страна назначеният надзорник всяко тримесечие изготвя 
доклади, като освен данните следи и корпоративното управление на 
банката. МониторВисше на екс след колеж. Нова по-бърза процедура ще позволява да се 
взема диплома от университет, дори и само след няколко семестъра обучение. Това ще 
бъде възможно, ако преди това кандидат-висшистът е завършил колеж и пренесе 
кредитите от наученото там към висшето училище. Това на практика означава, че уроците 
от колежа, които се припокриват с лекциите във вуза, ще спестят определени курсовете 
на студентите и така университетското им обучение ще бъде по-кратко. Такава идея 
лансира вчера образователният министър проф. Тодор Танев, който предложи въвеждане 
на нова 4-степенна образователна система. Според министъра двустепенната система на 
образованието в момента не работи добре. „На лице е вакуум на връзката между 
образование и производство както и между образование и наука", коментира той. Идеята 
на проф. Танев е първата степен да бъде предучилищното и училищното образование, а 
втората - колежанското.Според плановете в колежа може да влизат младежите след 
завършен 12-и клас. Там ще се обучават не само бъдещи заварчици и шлосери, но и 
мениджъри в хотелиерския и ресторантьорския бизнес. След две години обучение те ще 
получат майсторска диплома. Ако младежът пожелае да учи още една година, той ще 
получи и колежанско образование със степен „специалист".След това завършилите могат 
да кандидатстват във ВУЗ „с малко доучване", обясни проф. Танев. Кредитите за 
обучение от колежа ще се признават във висшето училище и продължителността на 
университетското обучение ще бъде съкратено. Така студентите ще могат да завършват 
висше дори и „след семестър - два", допълни образователният министър. На практика 
вузовете ще имат свободата да решават по свое усмотрение от колко семестъра 
обучение има нужда студентът, който преди това е завършил университет. Танев 
допълни, че колежите ще са нови звена, които могат да бъдат както частни, така и 
държавни.Те ще бъдат обвързани с местните професионални гимназии. Танев допълни, 
че се планира да бъдат апробирани в Северозападния район на страната два интегрални 
колежа, които ще са нови структури.Според плана на Танев третата степен в 
образователната система ще бъде висшето образование, но промени ще има и в неговата 
структура.Освен факултетите, вече и департаментите ще бъдат основни университетски 
звена. Последното стъпало ще бъдат центровете за върхови постижения. Те ще 



 

 

съчетават в себе си изследователска и производствена дейност. Преминалите през 
центровете, пък ще получават сертификати.За постигане на реформите министерството 
на образованието ще предложи промени в три закона - Закона за професионалното 
образование, Закона за висшето образование, както и в Закона за научните 
изследвания.Относно изучаването на майчиния език, Танев обяви, че ще бъде 
задължително избираема дисциплина. Предметът нито ще отпадне, нито ще бъде 
задължителен. Погнаха 250 фирми за продажба на стоки на черно. НАП погна 250 фирми 
за продажба на стоки на черно. Компаниите ще бъдат проверени заради това, че отчитат 
складова наличност на стоки на обща стойност близо 30 млн. лв. Фирмите работят в 
цялата страна, търгуват със захар и захарни изделия, горива, напитки, плодове и 
зеленчуци, съобщиха от приходната агенция.По счетоводни данни за тези фирми в 
складовете им би следвало да се съхраняват стоки на обща стойност 30 млн. лв., но по 
оценки на НАП по-голямата част от тях са били продадени без документи. Затова от 
данъчните работят по разкриването на типична схема за избягване на облагане, при която 
покупката на стоки се извършва при спазване на данъчните изисквания - с издаване на 
фактура, но следващата препродажба става без документи, т.е без да се отчете 
оборотът.През миналата година около 300 фирми са били ревизирани заради 
подозрителни стокови наличности. В над 90% от случаите стоките не са били открити, 
като на нарушителите са съставени актове за над 15 млн. лв.От НАП констатират също, 
че рисковите фирми периодично „изписват" стоките, издавайки фактури на 
несъществуващи дружества или на фирми, които дори не подозират, че са станали 
купувачи. Този опит за злоупотреба обаче се открива лесно, тъй като приходната агенция 
разполага с компютърна система, която следи издаването и получаването на всяка една 
ДДС фактура в страната. Системата автоматично генерира и списъци от търговци, чиито 
документи не са осчетоводени от техните получатели.От НАП уточняват, че ако в хода на 
проверките се установи, че стоките не са налични, ще бъдат възложени ревизии, с които 
да се обложат недекларираните приходи заедно с изтеклите лихви. В случаите на 
избягване на облагане в особено големи размери данните ще бъдат предадени в 
прокуратурата за започване на наказателно преследване. Освен тези контролни действия 
са предвидени и ревизии на дружества по Закона за корпоративното подоходно облагате, 
за които е установено, че отчитат големи обороти, но нямат извършвани ревизии скоро. 
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/64292-ikonomicheskiyat-pechat-kvestorite-na-
ktb-poiskaha-masovo-faliti-za-dlazhnitsi 
 
Амбицията ни е 2015 година да е най-силната от гледна точка на работата с 
европарите | Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските 
фондове и икономическата политика: | | 24.03.2015 07:03 | www.gradat.bg | Новини | 
Строителство Градът 
Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и 
икономическата политика:Две са основните ни амбициозни намерения за 2015 година – 
това да бъде най-силната годината от гледна точка на работата с европарите, откакто сме 
член на ЕС, и да бъде сложен край на безнаказаността в работата на администрацията, 
свързана с европейските проекти чрез Закон за еврофондовете, каза в интервю за БНР 
вицепремиерът Томислав Дончев .Обречени сме 2015-а да е с най-високия обем 
плащания и ако не следваме най-амбициозните цели, резултатът ще бъде загуба на пари. 
2015-а е последната от стария програмен период и това, което ще бъде разплатено до 
края на годината, е това, което страната ни ще е успяла да разплати през целия 
програмен период. Сумата, която трябва да бъде платена, е впечатляваща, става дума за 
близо 4.5 милиарда лева.Освен това имаме амбицията през новия период (2014 - 2020) 
да стартира като реални плащания. За тази цел има значение темпът на одобряване на 
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оперативните програми, темпът, с който се акредитират управляващи органи. Като цяло 
амбицията ни е да бъдат отворени процедури за не по-малко от 6 милиарда лева и да 
бъдат разплатени не по-малко от 1.1 милиарда лева. Даваме си сметка, че това е тежко 
предизвикателство. Всичко това трябва да бъде свършено от същите администрации, 
същия брой хора и сравнено с 2014-а година - това са повече от два пъти повече пари, 
които трябва да преминат през системата.Работата по Закона за еврофондовете е 
възстановена. Законът ще е факт до края на този политически сезон.На нас ни е 
необходим и изцяло нов Закон за обществените поръчки . От толкова много кърпене 
законът е труден за следване. Имаме добър повод за това. Трябва да транспонираме 
европейски директиви в сферата на възлагането на обществени поръчки . Крайният 
срок е началото на 2016 г., но аз мисля, че можем да го сторим по-рано. От гледна точка 
на транспонирането на директиви като като основен текст нещата са готови. В близките 
седмици ще сформирам работната група. Вече поисках предложения от всички браншови 
организации за това какво трябва да се промени. От гледна точка на кройка на политиците 
законът трябва да е толкова прост, колкото може да бъде. 
http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2497334&ref=rss 
 
С единна декларация ще се кандидатства за обществени поръчки | | 23.03.2015 22:09 
| www.dnevnik.bg | Новини | Дневник 
Е единна декларация по обществените поръчки ще кандидатстват всички фирми, стана 
ясно на дискусия в строителната камара за новия закон за обществените поръчки , 
предаде БНР.Новите европейски директиви в сферата трябва да бъдат приложени в 
България до април 2016 година, като правителството има намерение да го направи много 
по-рано. Решението е изцяло нов текст, каза вицепремиерът по европейските фондове и 
икономическата политика Томислав Дончев .Миналия петък той обяви, че се работи по 
новия закон, като изрази надежда текстът да стане факт преди края на тази година, за да 
може да влезе в сила от 1 януари 2016 година. Ден по-рано в обобщението на месеца на 
политическите консултации президентът Росен Плевнелиев очерта няколко цели пред 
Народното събрания, сред които нов закон за обществените поръчки .Новият законът 
създава правна рамка за пълна електронизация на процеса и всички отношения между 
възложител и изпълнител. Сред иновациите са електронните каталози и единна 
декларация за обществените поръчки . Предлага се оптимизиране на 
едноинстанционното производство за обжалване. Засилва се технологията на 
предварителния контрол, обясни Дончев. Министерството на околната среда и водите ще 
използва опита си и ще разработи типова тръжна документация, заяви на обсъждането 
министърът на околната среда Ивелина Василева . Според нея с новите текстове ще се 
минимизира риска от забавяне на проектите заради обжалвания. Средно с шест и 
половина, седем месеца се забавят големите инвестиционни проекти, а финализирането 
на тръжната процедура с повече от две години.От Строителната камара обясниха, че са 
изненадани положително от проекта на закона, защото се улеснява достъпът на малки и 
средни фирми до обществените поръчки . Техните забележки са по изискването за 
деклариране на подизпълнителите, преди да има яснота по проекта.Томислав 
ДончевФотограф: Надежда Чипева 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/03/23/2498271_s_edinna_deklaraciia_shte_se_kandidatstv
a_za/?ref=rss&print=1 
 
Отварят първо новите оферти при обществените поръчки | | 23.03.2015 21:35 | 
www.marica.bg | Новини | Екип на Марица 
Новият регламент на провеждане на търговете за обществени поръчки , който 
правителството подготвя, променя последователността на отваряне на офертната 

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2497334&ref=rss
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/03/23/2498271_s_edinna_deklaraciia_shte_se_kandidatstva_za/?ref=rss&print=1
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/03/23/2498271_s_edinna_deklaraciia_shte_se_kandidatstva_za/?ref=rss&print=1


 

 

документация. Това стана ясно от думите на вицепремиера и министър на еврофондовете 
Томислав Дончев , който представи основните моменти в подготвения изцяло нов закон 
за обществените поръчки на кръгла маса , организирана от Камарата на строителите 
в България, пише "Сега".Основната мярка е свързана със съкращаване на сроковете. 
Идеята е първо да се отварят ценовите оферти на кандидатите, след това да се обявява 
коя цена от кого е предложена и накрая да се пристъпва към техническата документация. 
Когато се види кой е кандидатът, предложил най-изгодната цена, веднага може да бъде 
обявен за печеливш, обясни Томислав Дончев .Така според екипа му, подготвил проекта 
с участието на други министерства и браншови организации, ще се спести много време в 
процедурата. В момента офертите се разглеждат около месец и едва тогава комисията по 
конкурса обявява решението си за печелившия. В проекта на новия закон се предвижда 
възможността кандидатите да използват единна декларация. Тя ще се внася заедно с 
офертата вместо огромното количество документи, искани сега за годността на фирмата. 
Това е свързано и с идеята за типовите договори, които строителният бранш отново 
поиска.Друг важен акцент в новия модел е пълната електронизация, към която ще се 
върви. Въпреки че за нея се говори от години, сега България трябва да изпълни 
ангажиментите си по въвеждане на електронните търгове по европейските директиви. 
Срокът е около година, но според вицепремиера Дончев със сега започналото 
обществено обсъждане и предстоящо приемане на закона имаме възможност да 
приложим изискванията на Европа няколко месеца по-рано.Обжалване само пред една 
инстанция - КЗК, е другата идея, предвидена от управляващите. Според министъра на 
околната среда Ивелина Василева типовите договори ще намалят и обжалванията, а 
така ще се спести забавянето на поръчките. Често обжалванията отнемат 6-7 месеца. 
Фрапантни са случаите с поръчки по програма "Околна среда", които са затлачили 
проектите с 2 години заради съдебни процедури.Дискриминация вместо реална 
конкуренция - това пък е един от основните изводи на Центъра за превенция и 
противодействие на корупцията, известен като БОРКОР. Той е направен в анализа на 
проведените обществени поръчки по изпълнението на публичната инвестиционна 
програма на правителството "Орешарски" за близо 500 млн. лева от миналата година. 
Общините са възлагали най-много строителство - 90%, от всички дейности. Анализът на 
критериите за подбор на фирми показва свръхбюрокрация, дискриминационни и 
ограничителни условия, каза и. д. шефът на центъра Елеонора Николова. В същото време 
едва в 30% от сключените договори е постигната чувствително по-ниска цена от 
прогнозната. Това означава, че конкуренцията не е постигната, категорична е Николова. 
http://www.marica.bg/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-
%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-
news382888.html 
 
Отварят първо ценовите оферти на обществените поръчки | | 23.03.2015 21:35 | 
www.offnews.bg | Новини | offnews@offnews.bg () 
При провеждането на обществени поръчки първо ще се отварят ценовите оферти, а 
след това ще се обявява коя цена от коя фирма е предложена, а накрая ще се пристъпва 
към техническата документация. Такава промяна в регламента на обществените 
поръчки подготвя правителството в рамките на нов закон за обществените поръчки , 
обяви вицепремиерът Томислав Дончев на кръгла маса , организирана от Камарата на 
строителите в България. Основната идея на промяната е да се съкратят сроковете. 
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Когато се види кой е кандидатът, предложил най-изгодна цена, веднага може да бъде 
обявен за печеливш, след като се направи проверка дали отговаря на всички изисквания, 
посочи Дончев. В момента офертите се разглеждат за около месец и едва след това 
комисията по конкурса обявява победителя, обясни Дончев. В проекта за закона е 
предвидено и кандидатите да могат да използват единна декларация, която ще се внася 
заедно с офертата вместо голямото количество документи за годността на фирмата, 
които се... При провеждането на обществени поръчки първо ще се отварят ценовите 
оферти, а след това ще се обявява коя цена от коя фирма е предложена, а накрая ще се 
пристъпва към техническата документация. Такава промяна в регламента на 
обществените поръчки подготвя правителството в рамките на нов закон за 
обществените поръчки , обяви вицепремиерът Томислав Дончев на кръгла маса , 
организирана от Камарата на строителите в България. Основната идея на промяната е 
да се съкратят сроковете. Когато се види кой е кандидатът, предложил най-изгодна цена, 
веднага може да бъде обявен за печеливш, след като се направи проверка дали отговаря 
на всички изисквания, посочи Дончев. В момента офертите се разглеждат за около месец 
и едва след това комисията по конкурса обявява победителя, обясни Дончев. В проекта за 
закона е предвидено и кандидатите да могат да използват единна декларация, която ще 
се внася заедно с офертата вместо голямото количество документи за годността на 
фирмата, които се внасят сега. В новия регламент е предвидена и пълна електронизация, 
тъй като България трябва да изпълни ангажимента си за въвеждане на електронни 
търгове, както е записано в европейските директиви. Дончев обясни, че срокът за 
въвеждането е една година, но със започналото обществено обсъждане е възможно да 
започне да се прилага и няколко месеца преди крайния срок. Сред другите идеи е 
обжалването да става само пред Комисията за защита на конкуренцията. Ще бъде 
засилен и контролът от страна на Агенцията за обществени поръчки . Според 
екоминистъра Ивелина Василева с новите промени ще се върви към типови договори, 
което, от своя страна, ще намали обжалванията и съответно забавянията на поръчките. 
Тя посочи, че типовата документация е гаранция за ясни правила и допълни, че новите 
документи ще бъдат разработени с помощта на Камарата на строителите . Ще бъдат 
направени и насоки за определяне на критериите на техническите предложения, което ще 
доведе до избягване на пропуски и грешки, подчерта екоминистърът. 
http://offnews.bg/news/n_1/n_479988.html 
 
Обрат в обществените поръчки - първо ще се отварят ценовите оферти | | 23.03.2015 
19:27 | www.segabg.com | Новини | 
Обрат в обществените поръчки - първо ще се отварят ценовите оферти... 
Новият регламент на провеждане на търговете за обществени поръчки , който 
правителството подготвя, променя последователността на отваряне на офертната 
документация. Това стана ясно вчера от думите на вицепремиера и министър на 
еврофондовете Томислав Дончев , който представи основните моменти в подготвения 
изцяло нов закон за обществените поръчки на кръгла маса , организирана от Камарата 
на строителите в България. Както в. "Сега" писа, основната мярка е свързана със 
съкращаване на сроковете. Идеята е първо да се отварят ценовите оферти на 
кандидатите, след това да се обявява коя цена от кого е предложена и накрая да се 
пристъпва към техническата документация. Когато се види кой е кандидатът, предложил 
най-изгодната цена, веднага може да бъде обявен за печеливш, обясни Томислав 
Дончев .Така според екипа му, подготвил проекта с участието на други министерства и 
браншови организации, ще се спести много време в процедурата. В момента офертите се 
разглеждат около месец и едва тогава комисията по конкурса обявява решението си за 
печелившия. В проекта на новия закон се предвижда възможността кандидатите да 
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използват единна декларация. Тя ще се внася заедно с офертата вместо огромното 
количество документи, искани сега за годността на фирмата. Това е свързано и с идеята 
за типовите договори, които строителният бранш отново поиска.Друг важен акцент в 
новия модел е пълната електронизация, към която ще се върви. Въпреки че за нея се 
говори от години, сега България трябва да изпълни ангажиментите си по въвеждане на 
електронните търгове по европейските директиви. Срокът е около година, но според 
вицепремиера Дончев със сега започналото обществено обсъждане и предстоящо 
приемане на закона имаме възможност да приложим изискванията на Европа няколко 
месеца по-рано. Обжалване само пред една инстанция - КЗК, е другата идея, предвидена 
от управляващите. Според министъра на околната среда Ивелина Василева типовите 
договори ще намалят и обжалванията, а така ще се спести забавянето на поръчките. 
Често обжалванията отнемат 6-7 месеца. Фрапантни са случаите с поръчки по програма 
"Околна среда", които са затлачили проектите с 2 години заради съдебни процедури. 
Дискриминация вместо реална конкуренция - това пък е един от основните изводи на 
Центъра за превенция и противодействие на корупцията, известен като БОРКОР. Той е 
направен в анализа на проведените обществени поръчки по изпълнението на 
публичната инвестиционна програма на правителството "Орешарски" за близо 500 млн. 
лева от миналата година. Общините са възлагали най-много строителство - 90%, от 
всички дейности. Анализът на критериите за подбор на фирми показва свръхбюрокрация, 
дискриминационни и ограничителни условия, каза и. д. шефът на центъра Елеонора 
Николова. В същото време едва в 30% от сключените договори е постигната чувствително 
по-ниска цена от прогнозната. Това означава, че конкуренцията не е постигната, 
категорична е Николова. 
 Елеонора Николова37 Елеонора Николова 
http://www.segabg.com/article.php?id=744131 
 
В търговете първо ще отварят цената | | 23.03.2015 18:43 | 
www.paper.standartnews.com | Новини | 
Намаляват бюрокрацията при обществените поръчки - декларация заменя купища 
документиПри кандидатстване в търгове, организирани по Закона за обществените 
поръчки , ще може първо да се отваря ценовата оферта. Това ще бъде записано в новия 
специализиран закон, който беше обсъден на кръгла маса , организирана от Камарата 
на строителите . По този начин ще се съкрати процедурата за избор на изпълнител. В 
момента първо се пресяват офертите, според това дали отговарят на техническите 
изисквания. При много търгове обаче изборът на офертите, които да бъдат допуснати, се 
забавя. Ако първо се отваря цената, ще се преглеждат само документите на далия най-
ниска стойност. В случай, че офертата му не е изрядна, ще се преминава към втората 
най-ниска цена. По този начин ще се пести време за избор на победител. Но пък ще се 
бетонира изборът според най-ниската цена, а не според икономически най-изгодната 
оферта. А бизнесът често настоява именно за използване на критерия икономически най-
изгодна оферта при избора на изпълнител. В новия закон за обществените поръчки ще 
се създадат условия и за пълна електронизация на процеса, обясни вицепремиерът 
Томислав Дончев . Това според представители на Световната банка ще намали 
възможностите за корупция и дискриминация при избора на изпълнител. За да се улесни 
бизнесът, се въвежда и Единна декларация за обществени поръчки , която ще замени 
купища предоставяни от участниците в конкурсите документи.Обжалването на малките 
поръчки, които попадат под националните прагове, ще става само пред една инстанция - 
Комисията за защита на конкуренцията, предвижда новият закон за обществените 
поръчки . В него ще бъде променен и редът за поръчките, които се дават с предимство 
на кооперации на хора с увреждания. В момента тази практика изкривява пазара, 
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категоричен е Дончев. Подобни кооперации сега кандидатстват за всичко. В много от 
случаите това е техника за избягване на конкурентна процедура и едва ли реално 
подпомага хората с увреждания, коментира Дончев. 
http://www.standartnews.com/biznes-finansi/v_targovete_parvo_shte_otvaryat_tsenata-
277921.html 
 
Обемът на обществените поръчки трябва да е по-голям | | 23.03.2015 18:31 | 
www.fakti.bg | Новини | Калина Петрова 
Обществените поръчки са клапанът, който определя каква част от публичните финанси 
ще влязат в реалната икономика. Затова е важно да имаме ясни и прозрачни правила, при 
които този процес да функционира. Това заяви заместник министър-председателят 
Томислав Дончев на ІV – та кръгла маса на тема „Модернизация на обществените 
поръчки “, организирана от Камарата на строителите в България. 
Вицепремиерът Дончев анонсира важни акценти от подготвения проект за нов Закон за 
обществените поръчки /ЗОП/. Сред тях са пълната електронизация на процеса от 
обявяване до приключване на процедурите; развитието на инструменти /също 
електронни/ за оптимизиране на възлагането и редуциране на административната тежест 
както за възложителите, така и за участниците; въвеждане на Единната декларация за 
обществени поръчки ; вариативност при администриране на откритата процедура, чрез 
възможност да се обръща редът за разглеждане на предложенията, като първо се отваря 
цената. 
„Новият закон трябва да е напълно съответстващ на директивите, да е устойчив, да 
позволи по-лесно възлагане с по-малко документи за всички страни, да даде повече 
възможности за гъвкавост на възложителите, да установи среда за сключване на нови по 
вид сделки и провеждане на нови процедури“, отбеляза вицепремиерът. 
Томислав Дончев насочи вниманието на строителния бранш и към разработения 
национален ред за възлагане на обществените поръчки под праговете, характеризиращ 
се с относителна простота, без да са накърнени основните принципи за публичност, 
прозрачност и конкуренция. В представения проект на ЗОП са заложени и основите за 
осигуряване на съгласуван предварителен и последваш контрол. 
Форумът бе открит от инж. Светослав Глосов – председател на Камарата. По думите му 
80% от обема на работата на строителите идват от търговете, а 90% от тях са 
финансирани със средства от ЕС, съобщи в. Строител. 
Ивелина Василева , министър на околната среда и водите, подчерта, че процедурите по 
ЗОП по „ОПОС 2007 – 2013“ бяха и са една от най-чувствителните теми. „Програмата 
преживя изключително тежка година – 2014 г. Бяха прекъснати плащанията по ОПОС. 
Това наложи налагане на финансови корекции, което причини забавяне на целия 
инвестиционен процес. Бяха преразгледани 239 договора между бенефициенти и 
изпълнители. През ноември миналата година ЕК възстанови плащанията“, припомни 
Василева. „Изцяло подкрепяме новата правна рамка, която очерта вицепремиерът 
Дончев“, заяви екоминистърът. „Типовата тръжна документация е гаранция за ясни 
правила. Подобен подход ще ограничи в голяма степен възможните нарушения. МОСВ и в 
частност УО ще използва натрупания досега опит. Заедно с Камарата ще работим за 
изготвяне на типовата документация“, подчерта Василева. 
„Почти целият ресурс по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) се разходва 
чрез обществени поръчки . През миналата година програмата претърпя катаклизъм 
вследствие на слабости в процедурите. Бяха спрени плащания и по две от най-ключовите 
приоритетни оси, които касаеха над 60% от ресурса й. За по-успешното усвояване на 
средствата по новата оперативна програма трябва да постигнем по-добра нормативна 
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уредба“, подчерта Деница Николова , зам.-министър на регионалното развитие и 
благоустройството. 
„Благодаря за идеята да дискутираме заедно един от най-важните закони – този за 
обществените поръчки . Силно се надявам раздвижването на бранша да продължи“, 
подчерта Найден Зеленогорски , председател на парламентарната Комисия по 
регионалното развитие и благоустройството. 
„Обществените поръчки създават възможности за всички играчи от икономиката. Това, 
което разбрах от разговора, е, че темата е много важна за строителния бранш. Искам да 
акцентирам на електронните обществени поръчки . Световната банка подкрепя мерки за 
въвеждането им в редица държави, като в тази връзка искам да ви уверя, че имаме 
готовност за съдействие на правителството в тази насока“, каза Антъни Томпсън, 
постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и 
Словакия. 
Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на 
корупцията и организираната престъпност, каза, че е необходимо да се предприемат 
повече мерки за ограничаване на корупцията в сферата на търговете. И едно от тези 
решения е типизацията на процедурите. 
Румен Порожанов, изп. директор на ДФ „Земеделие“ – РА, обясни, че в изминалия 
програмен период Държавен фонд земеделие (ДЗФ) има контрактувани с общините, които 
са обект на обществени поръчки , 1311 договора по три основни мерки. Договорите са 
на обща стойност 2,076 млрд. лв. „Безспорно една от най-тежките теми за изминалото 
време за ДЗФ беше свързана с проблемите с обществените поръчки . В различните 
периоди те бяха различни. Общото беше, че те не се решаваха“, акцентира Порожанов. 
Иво Кацаров, главен секретар на Агенцията по обществените поръчки , представи по-
подробно основните моменти в новия ЗОП. „С проектозакона успяваме да транспонираме 
европейската директива у нас“, подчерта той. „Очакваме становища и предложения от 
вас“, каза Кацаров. 
„Когато преди седмица се сдобих с рамковия законопроект, се изненадах изключително 
положително от предложения текст. Искрени поздравления на екипа, който е 
транспонирал директивата. В проектозакона се улеснява достъпът на малките и средните 
предприятия. Регламентира се институционалната жалба на браншовите организации 
срещу даден търг“, подчерта Андрей Цеков, зам.-председател на Камарата. „Ние взехме 
решение да препоръчаме на своите членове и на публичните възложители като 
национален стандарт за договаряне на обществените поръчки за строителство и 
инженеринг общите договорни условия на FIDIC“, заяви той. 
 София /България 
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Улесняват кандидатстването за обществени поръчки | | 23.03.2015 18:03 | www.3e-
news.net | Новини | 
TweetПри кандидатстване за обществена поръчка вече ще се подава една единна 
декларация вместо множеството документи, които сега се изискват от фирмите. Това 
предвижда новият проект на Закона за обществените поръчки , съобщи вицепремиерът 
по еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев по време на форум, 
организиран от Камарата на строителите в България.Той бе категоричен, че законът като 
правна рамка е напълно изчерпан и не е имало друго решение, освен изцяло нови 
текстове. Нормативният акт ще създаде правната рамка за пълната електронизация на 
процеса, информира Дарик.Очакванията са законът да даде възможност за по-голяма 
вариативност в реда на разглеждане на предложенията в откритите процедури на 
обществени поръчки .„Първо се отваря цената, вижда се кандидатът, предложил най-

http://fakti.bg/bulgaria/136129-obemat-na-obshtestvenite-porachki-trabva-da-e-po-golam


 

 

ниска цена и ако той съответства на всички изисквания на процедурата, веднага може да 
бъде обявен за печеливш“, обясни вицепремиерът.България е поела ангажимент да 
транспонира новите директиви в сферата на обществените поръчки до април 2016 г., но 
амбицията на правителството е да е готово няколко месеца по-рано. Дончев информира, 
че е сформирана работна група по изготвянето на новите текстове в закона, която трябва 
да приключи до два месеца.Предлага се и вариант за обжалване с едноинстанционно 
производство само чрез Комисията за защита на конкуренцията за процедурите под така 
наречените национални прагове.Новият закон трябва да решава и въпросът за поръчките, 
отдавани без процедура на кооперациите на инвалидите, защото тази практика изкривява 
пазара, каза още Дончев. В момента те имат право да кандидатстват за всичко, 
включително и за разработването на нови софтуерни решения. В много от случаите това 
е техника за избягване на конкурентна процедура и едва ли подпомага хората с 
увреждания, коментира вицепремиерът.През последните години над 80% от строителния 
пазар се обуславя от обществените поръчки , като близо 90% от тях са финансирани от 
еврофондовете, посочи председателят на Управителния съвет на Камарата на 
строителите Светослав Глосов .Министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова , подкрепиха новата правна рамка и в частност разработването на типова 
документация за тръжните процедури, на предлаганите нови насоки за определяне на 
критериите за техническите предложения и въвеждането на електронни търгове. Според 
тях това ще доведе до избягване на пропуски и грешки и до намаляване на рисковете от 
забавяне на изпълнението на проектите заради многобройните обжалвания.По данни на 
двете министерства в оперативни програми "Околна среда" и "Регионално развитие" има 
драстични случаи на забавено финализиране на тръжни процедури с по 1,5-2 години. Най-
често допусканите нарушения по обществените поръчки са неправомерни или 
дискриминационни критерии за подбор, дискриминационни технически спецификации с 
посочване на твърде специфични стандарти и включване на субективни показатели в 
методиката за оценка на офертите. http://econ.bg/ 
http://3e-news.net/българия/улесняват-кандидатстването-за-обществени-поръчки_42775 
 
Малките обществени поръчки ще могат да се обжалват само пред КЗК | | 23.03.2015 
17:21 | www.investor.bg | Новини | Миглена Иванова 
Вариант за обжалване на обществените поръчки под определените национални прагове 
с едноинстанционно производство само чрез КЗК се предлага в новия Закон за 
обществените поръчки , който се подготвя от правителството. Това съобщи 
вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев на 
форум за обществените поръчки , организиран от Камарата на строителите в 
България. 
В закона се залага и възможност кандидатите да прилагат единна декларация, която да 
замени множеството документи, които се представят при подаване на оферти. Предлага 
се и възможност при разглеждането на предложенията първо да се отваря цената, да се 
види кой е кандидатът, предложил най-ниската цена, и ако той съответства на всички 
изисквания, веднага да се обявява за печеливш, обясни Дончев, цитиран от БТА. 
Вицепремиерът припомни, че България има ангажимент до април 2016 г. да транспонира 
новата директива в сферата на обществените поръчки . Амбицията ни е да изпълним 
ангажимента си няколко месеца по-рано, каза Дончев. 
Работна група разработва новите текстове на Закона за обществените поръчки . 
Текстовете ще бъдат готови до два месеца, посочи вицепремиерът. 
В новия закон ще се реши и въпросът с поръчките, които се дават без процедура на 
кооперациите на хората с увреждания, защото според Дончев тази практика изкривява 
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пазара. Подобни кооперации сега кандидатстват за всичко, включително и за 
разработването на нови софтуерни решения, в много от случаите това е техника за 
избягване на конкурентна процедура и едва ли подпомага хората с увреждания, 
коментира той. 
Новият закон създава и правната рамка за пълната електронизация на тръжните 
процедури, каза още вицепремиерът. 
Министърът на околната среда Ивелина Василева и заместник-министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Деница Николова , които също участваха 
във форума, заявиха, че подкрепят новата правна рамка и в частност разработването на 
типова документация за тръжните процедури, разработването на насоки за определяне на 
критериите за определяне на техническите предложения и въвеждането на електронни 
търгове. Според тях това ще доведе до избягване на пропуски и грешки и до намаляване 
на рисковете от забавяне на изпълнението на проектите заради многобройните 
обжалвания. 
Василева и Николова цитираха и драстични случаи на забавяне на финализиране на 
тръжни процедури между година и половина и повече от две години. Най-често 
допусканите нарушения по обществените поръчки са неправомерни или 
дискриминационни критерии за подбор, дискриминационни технически спецификации с 
посочване на твърде специфични стандарти и включване на субективни показатели в 
методиката за оценка на офертите. 
По данни на Камарата на строителите в България около 80 на сто от строителния пазар 
през последните години се обуславя от обществените поръчки . От тях около 90% се 
финансират с европейски средства. 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/malkite-obshtestveni-porychki-shte-mogat-da-
se-objalvat-samo-pred-kzk-191569/ 
 
За обществени поръчки ще се кандидатства с единна декларация | | 23.03.2015 17:19 
| www.banker.bg | Новини | 
Фирмите вече ще кандидатстват с единна декларация по обществените поръчки . Това 
обеща на дискусия в строителната камара вицепремиерът Томислав Дончев ."До април 
2016-а година България трябва да приложи новите европейски директиви в сферата на 
обществените поръчки . Правителството има намерение да го направи много по-рано. 
Решението е изцяло нов текст", каза вицепремиерът."Законът създава правна рамка за 
пълна електронизация на процеса и всички отношения между възложител и изпълнител. 
Сред иновациите са електронните каталози и единна декларация за обществените 
поръчки . Предлага се оптимизиране на едноинстанционното производство за 
обжалване. Засилва се и технологията на предварителния контрол", обясни 
Дончев. МОСВ ще използва опита си и ще разработи типова тръжна документация, заяви 
министърът на околната среда Ивелина Василева .Според Василева с новите текстове 
ще се минимизира риска от забавяне на проектите заради обжалвания. Средно с шест и 
половина, седем месеца се забавят големите инвестиционни проекти, а финализирането 
на тръжната процедура с повече от две години.От Строителната камара обясниха, че са 
изненадани положително от проекта на закона, защото се улеснява достъпът на малки и 
средни фирми до обществените поръчки .О т Камарата обаче, имат забележки по 
изискването за деклариране на подизпълнителите, преди да има яснота по проекта. 
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/za-obshtestveni-poruchki-shte-se-kandidatstva-s-
edinna-deklaraciia 
 
Първо ще се отварят ценовите оферти, после проверка на документите | | 23.03.2015 
17:10 | www.mediapool.bg | Новини | Лили Границка 
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Бъдещите процедури за обществените поръчки :Фирмите участници няма да подават 
налични в държавните институции данни 
Обръщане на модела при избора на изпълнители на обществени поръчка – първо преглед 
на ценови оферти, а след това проверка на документите на фирмите, предвижда изцяло 
новият Закон за обществените поръчки (ЗОП). Ще отпадне и изискването всеки път 
фирмите, участващи в процедурите, да подават данни за себе си, които са налични в 
държавните регистри и могат да бъдат проверени по служебен път. Това ще стане чрез 
въвеждането на т. нар. единна декларация. 
Въвежда се още и дълго чаканите от бизнеса типови договори за възлагане. Остава обаче 
възлагането на обществени поръчки без търг – т.нар. вътрешно или ин хаус (in house) 
договаряне, срещу което се обявиха работодателите. Плановете са новият ЗОП да е факт 
до април 2016 г., съобщи вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика 
Томислав Дончев по време на кръгла маса по темата, организирана от Камарата на 
строителите . 
Над 80 на сто от работата в строителния бранш идва от търговете, като 90% от тях са 
финансирани със средства от Европейския съюз, посочи председателят на Управителния 
съвет на строителната камара Светослав Глосов . 
Обществените поръчки са ахилесовата пета на еврофондовете. Именно търговете и 
несъвършенството на ЗОП доведе до спиране на европейски програми и налагане на 
финансови корекции за около 500 млн. лв. по европейските програми за изминалия 
програмен период 2007 – 2013 г. 
Строителната камара останала "положително изненадана", по думите на Глосов, от 
проекта на закона. Според бранша с промените се улеснява достъпът на малки и средни 
фирми до обществените поръчки . Забележките са по изискването за деклариране на 
подизпълнителите, преди да има яснота по проекта.Нова доза вариации 
"Нова доза вариативност при администрирането на открита процедура при обществените 
поръчки чрез възможност да се обръща редът при разглеждането на предложенията е 
заложен в законопроекта", каза Томислав Дончев . 
Това означава, че първо се отварят ценовите оферти. Така се вижда кой е кандидатът, 
предложил най-ниска цена. След това се проверяват документите му и ако той 
съответства на всички изисквания на процедурата, веднага може да бъде обявен за 
печеливш, обясни вицепремиерът. 
Сега практиката е първо да бъдат проверени документите на кандидатите, а след това се 
отворят ценовите оферти на тези, които отговарят на тръжните изисквания. 
Ефектът от обръщането на модела ще доведе до ускоряване на процедурите по избор на 
изпълнители.Единна декларация за фирмите 
Проектозаконът предвижда още кандидатите да използват единна декларация. Търсеният 
ефект е фирмите да подават, колкото се може по-малко бумаги за наличната информация 
в държавния регистър, която ще бъде проверявана служебно от администрацията по 
електронен път, обясни Томислав Дончев . 
Законопроектът дава правна рамка за пълна електронизация на процеса и всички 
отношения между възложител и изпълнител. Заложено е и въвеждането на електронни 
каталози и електронни търгове, каза Дончев.Съкратено обжалване на поръчките 
Предлага се и оптимизиран вариант за обжалвания за процедурите под националните 
прагове, като е заложено това да става само пред Комисията за защита на конкуренцията, 
без да минава през съда, каза Дончев. 
Засилва се и предварителният контрол от страна на Агенцията за обществените 
поръчки . 
В новия текст на закона трябва да бъде решен и въпросът за поръчките, които се дават 
без процедура на кооперациите на хората с увреждания, защото тази практика изкривява 



 

 

пазара, каза Дончев. По думите му подобни кооперации сега кандидатстват за всичко, 
включително и за разработването на нови софтуерни решения. В много от случаите това 
е техника за избягване на конкурентна процедура и едва ли подпомага хората с 
увреждания, смята вицепремиерът. 
Остава обаче възлагането на обществени поръчки без търг – т.нар. вътрешно или ин 
хаус (in house) договаряне, при което общини и ведомства може да дават договори на 
свои фирми, срещу което се обяви бизнесът. То беше въведено с последните промени в 
ЗОП през 2014 г. Има го заложено като възможност и в европейската директива.Типова 
документация 
За пореден път бизнесът чу обещание за чаканите от години типови тръжни документи. 
"Типовата тръжна документация е гаранция за ясни правила", каза министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева и обеща, че новите документи ще бъдат 
разработени заедно със строителната камара. Ще се направят и насоки за определяне на 
критериите на техническите предложения. 
Това ще доведе до избягване на пропуски и грешки и до намаляване на рисковете от 
забавяне на изпълнението на проектите заради многобройните обжалвания, отбеляза 
министър Василева. 
Подобен подход ще ограничи в голяма степен най-често допусканите в момента грешки - 
дискриминационни условия за подбор, технически критерии със специфични стандарти, 
субективни показатели в методиката за оценка на офертите. 
Така, според Василева, ще се намали рискът от забавяне на големите инфраструктурни 
проектите заради обжалвания на търговете. Това води средно до забавяне от шест - 
седем месеца, а в отделни случаи и до две години, на реализацията на инвестиционните 
проекти. 
http://www.mediapool.bg/parvo-shte-se-otvaryat-tsenovite-oferti-posle-proverka-na-dokumentite-
news232039.html 
 
Улесняват кандидатстването за обществени поръчки | | 23.03.2015 16:45 | 
www.econ.bg | Новини | 
Желаещите да участват вече ще подават само една декларация При кандидатстване за 
обществена поръчка вече ще се подава една единна декларация вместо множеството 
документи, които сега се изискват от фирмите. Това предвижда новият проект на Закона 
за обществените поръчки , съобщи вицепремиерът по еврофондовете и икономическата 
политика Томислав Дончевна по време на форум, организиран от Камарата на 
строителите в България. Той бе категоричен, че законът като правна рамка е напълно 
изчерпан и не е имало друго решение, освен изцяло нови текстове. Нормативният акт ще 
създаде правната рамка за пълната електронизация на процеса, информира Дарик. 
Очакванията са законът да даде възможност за по-голяма вариативност в реда на 
разглеждане на предложенията в откритите процедури на обществени поръчки . „Първо 
се отваря цената, вижда се кандидатът, предложил най-ниска цена и ако той съответства 
на всички изисквания на процедурата, веднага може да бъде обявен за печеливш“, обясни 
вицепремиерът. България е поела ангажимент да транспонира новите директиви в 
сферата на обществените поръчки до април 2016 г., но амбицията на правителството е 
да е готово няколко месеца по-рано. Дончев информира, че е сформирана работна група 
по изготвянето на новите текстове в закона, която трябва да приключи до два месеца. 
Предлага се и вариант за обжалване с едноинстанционно производство само чрез 
Комисията за защита на конкуренцията за процедурите под така наречените национални 
прагове. Новият закон трябва да решава и въпросът за поръчките, отдавани без 
процедура на кооперациите на инвалидите, защото тази практика изкривява пазара, каза 
още Дончев. В момента те имат право да кандидатстват за всичко, включително и за 
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разработването на нови софтуерни решения. В много от случаите това е техника за 
избягване на конкурентна процедура и едва ли подпомага хората с увреждания, 
коментира вицепремиерът. През последните години над 80% от строителния пазар се 
обуславя от обществените поръчки , като близо 90% от тях са финансирани от 
еврофондовете, посочи председателят на Управителния съвет на Камарата на 
строителите Светослав Глосов . Министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова , подкрепиха новата правна рамка и в частност разработването на типова 
документация за тръжните процедури, на предлаганите нови насоки за определяне на 
критериите за техническите предложения и въвеждането на електронни търгове. Според 
тях това ще доведе до избягване на пропуски и грешки и до намаляване на рисковете от 
забавяне на изпълнението на проектите заради многобройните обжалвания. По данни на 
двете министерства в оперативни програми "Околна среда" и "Регионално развитие" има 
драстични случаи на забавено финализиране на тръжни процедури с по 1,5-2 години. Най-
често допусканите нарушения по обществените поръчки са неправомерни или 
дискриминационни критерии за подбор, дискриминационни технически спецификации с 
посочване на твърде специфични стандарти и включване на субективни показатели в 
методиката за оценка на офертите. 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A3%D0%BB%
D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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За обществени поръчки ще се кандидатства с единна... | | 23.03.2015 16:24 | 
www.banks.dir.bg | Новини | 
Засилва се технологията на предварителния контрол, обясни вицепремиерът Томислав 
Дончев БГНЕСЗа обществени поръчки ще се кандидатства с единна декларацияГеорги 
Брандийски - 23 март 2015, 15:30Фирмите ще кандидатстват с единна декларация по 
обществените поръчки . Това стана ясно на дискусия в строителната камара за новия 
Закон за обществените поръчки .До април 2016-а година България трябва да приложи 
новите европейски директиви в сферата на обществените поръчки , съобщи 
БНР."Правителството има намерение да го направи много по-рано. Решението е изцяло 
нов текст", каза вицепремиерът Томислав Дончев .Законът създава правна рамка за 
пълна електронизация на процеса и всички отношения между възложител и изпълнител. 
Сред иновациите са електронните каталози и единна декларация за обществените 
поръчки . Предлага се оптимизиране на едноинстанционното производство за 
обжалване. Засилва се технологията на предварителния контрол, обясни вицепремиерът 
Дончев.МОСВ ще използва опита си и ще разработи типова тръжна документация, заяви 
министърът на околната среда Ивелина Василева .Според Василева с новите текстове 
ще се минимизира риска от забавяне на проектите заради обжалвания. Средно с шест и 
половина, седем месеца се забавят големите инвестиционни проекти, а финализирането 
на тръжната процедура с повече от две години.От Строителната камара обясниха, че са 
изненадани положително от проекта на закона, улеснява се достъпът на малки и средни 
фирми до обществените поръчки , но имат забележки по изискването за деклариране на 
подизпълнителите, преди да има яснота по проекта.Още от Бизнес 
http://banks.dir.bg/2015/03/23/news18727839.html 
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90% от тях са финансирани с евросредства, каза председателят на КСБ по време на 
форума „Модернизация на обществените поръчки ”. 
Днес за четвърта поредна година по инициатива на ОП на КСБ -София, Камарата на 
строителите в България събра представители на различни институции на кръгла маса 
на тема „Модернизация на обществените поръчки “. Заместник-министър председателят 
по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев представи 
основните моменти от в подготвения нов закон за обществените поръчки . Той подчерта, 
че правителството има амбицията няколко месеца преди крайния срок - април 2016 
година, да приеме новия закон. Говорим за рамков закон, който създава правната рамка 
за електронизация на целия тръжен процес. Предлагаме оптимизиран вариант за 
обжалвания за процедурите под националните прагове само пред Комисията за защита 
на конкуренцията. Необходими са и грамотни публични възложители, каза още 
вицепремирът. Изцяло подкрепяме новата правна рамка и разширяването на контрола на 
АОП, както и разработването на стандартна документация, каза от своя страна 
министърът на околната среда Ивелина Василева по време на форума. По думите й това 
ще доведе до избягването на пропуски и грешки и до намаляване на рисковете от 
забавяне поради обжалвания. Типовата тръжна документация е гаранция за ясни 
правила. Подобен подход ще ограничи в голяма степен възможните нарушения. МОСВ и в 
частност УС ще използва натрупания досега опит, допълни екоминистърът. Тя заяви още, 
че през програмния период 2007-2013 година по ОПОС сме разполагали с над 3 милиарда 
лева и със същите средства ще разполагаме и през новия програмен период. 
Изпълнението на проектите и взимането на решенията е основата на публичното и 
прозрачно начало, каза тя. Процедурите по ЗОП по ОПОС бяха и са една от най-
чувствителните теми. Преди възстановяване на плащанията от ЕС програмата преживя 
тежка година заради прекъсването им и това наложи налагане на корекции и забави 
целия инвестиционен процес. Преразгледани са 239 договора между бенефициенти и 
изпълнители, има и финансови корекции, каза Василева, цитирана от в. 
"Строител". „Надявам се новата нормативна уредба по отношение на възлагането на 
обществени поръчки да доведе до по-ефективно разходване на средствата по 
Оперативна програма „Региони в растеж" за новия програмен период до 2020-та година", 
каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова по време на четвъртата кръгла маса на тема „Модернизация на 
обществените поръчки ". „Спирането на плащанията по двете оси на Оперативна 
програма „Регионално развитие" 2007-2013 беше до голяма степен във връзка с пропуски 
при възлагането и изпълнението на обществени поръчки ", обясни зам.-
министърът. „Двете спрени оси касаят над 60% от ресурса по програмата. От началото на 
програмния период до момента са наложени над 150 млн. лева финансови корекции или 
5% от бюджета на програмата, които ще бъдат поети от националния бюджет и този на 
общините, вместо да се вложат в допълнителни проекти, в полза на хората за 
подобряване на условията и качеството им на живот", заяви Деница Николова . До 
момента само в Управляващия орган на Оперативната програма има постъпили над 1300 
сигнала за нередности във връзка с провеждането на обществени поръчки , информира 
зам.-министърът на регионалното развитие. 800 от тях вече са обработени и са наложени 
съответните корективни мерки по тях. Пред участниците в кръглата маса Деница 
Николова представи причините за най-честите грешки и трудности пред бенефициентите 
при провеждането на обществени поръчки , обобщени на базата на подробен анализ на 
резултатите от последващия контрол на процедурите. Сред тях са залагането на 
ограничителни условия за кандидатите, поставянето на прекалено високи стандарти в 
техническите спецификации, неясни методологии и критерии за оценка на кандидатите; 
необосновано съкращаване на срокове в хода на провеждане на процедурите. Като важни 



 

 

насоки за промени в Закона за обществени поръчки Деница Николова посочи 
типизирането на документациите и изграждането на единни методики и критерии за 
подбор на кандидатите, така че да се преодолее субективният елемент при оценката. 
Като друг важен аспект тя посочи преминаването към електронизиране на обществените 
поръчки и електронна комуникация между възложителя и изпълнителя. Това ще 
спомогне за облекчаване на процедурите, съкращаване на сроковете при процедурите по 
възлагане и съответно по-бързото и успешно изпълнение на проектите. В дискусията 
участват още Найден Зеленогорски - председател на парламентарната Комисия по 
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Станислав Иванов, 
председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите, Елеонора 
Николова, и.д. директор на Центъра за превенция и противодействия на корупцията и 
организираната престъпност, Румен Порожанов, изп. директор на ДФ „Земеделие“, 
Антъни Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката 
република и Словакия, както и представители на Агенцията по обществените поръчки , 
Комисията за защита на конкуренцията, Сметната палата и Агенцията за държавна 
финансова инспекция. Във форума ще се включат и членове на УС на КСБ и 
председатели на областни представителства на КСБ . Източник: в. "Строител"Редактор: 
Ема Димитрова 
http://citybuild.bg/news/obema-rabotata-stroitelite/28865 
 
Новите промени в ЗОП целят по-ефективно разходване на средствата по новата 
оперативна програма | | 23.03.2015 15:26 | www.rtv-gabrovo.com | Новини | 
Заместник-министър Деница Николова : Заместник-министър Деница Николова : Новите 
промени в ЗОП целят по-ефективно разходване на средствата по новата оперативна 
програма„Надявам се новата нормативна уредба по отношение на възлагането на 
обществени поръчки да доведе до по-ефективно разходване на средствата по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ за новия програмен период до 2020-та година.“ 
Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова по време на четвъртата кръгла маса на тема „Модернизация на 
обществените поръчки “.„Спирането на плащанията по двете оси на Оперативна 
програма „Регионално развитие“ 2007-2013 беше до голяма степен във връзка с пропуски 
при възлагането и изпълнението на обществени поръчки “, обясни зам.-министърът. 
„Двете спрени оси касаят над 60% от ресурса по програмата. От началото на програмния 
период до момента са наложени над 150 млн. лева финансови корекции или 5% от 
бюджета на програмата, които ще бъдат поети от националния бюджет и този на 
общините, вместо да се вложат в допълнителни проекти, в полза на хората за 
подобряване на условията и качеството им на живот“, заяви Деница Николова .До 
момента само в Управляващия орган на Оперативната програма има постъпили над 1300 
сигнала за нередности във връзка с провеждането на обществени поръчки , информира 
зам.-министърът на регионалното развитие. 800 от тях вече са обработени и са наложени 
съответните корективни мерки по тях.Пред участниците в кръглата маса Деница 
Николова представи причините за най-честите грешки и трудности пред бенефициентите 
при провеждането на обществени поръчки , обобщени на базата на подробен анализ на 
резултатите от последващия контрол на процедурите. Сред тях са залагането на 
ограничителни условия за кандидатите, поставянето на прекалено високи стандарти в 
техническите спецификации, неясни методологии и критерии за оценка на кандидатите; 
необосновано съкращаване на срокове в хода на провеждане на процедурите.„Това са 
основните елементи, които доведоха до налагане на финансови корекции, но се надявам, 
че чрез хармонизацията с европейските директиви и с изготвянето на новия Закон за 
обществени поръчки тези негативи ще бъдат преодолени“, изрази увереност зам.-
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министърът. Като важни насоки за промени в Закона за обществени поръчки Деница 
Николова посочи типизирането на документациите и изграждането на единни методики и 
критерии за подбор на кандидатите, така че да се преодолее субективният елемент при 
оценката. Като друг важен аспект тя посочи преминаването към електронизиране на 
обществените поръчки и електронна комуникация между възложителя и изпълнителя. 
Това ще спомогне за облекчаване на процедурите, съкращаване на сроковете при 
процедурите по възлагане и съответно по-бързото и успешно изпълнение на 
проектите.„Разчитам много на предложенията на всички заинтересовани страни по 
отношение на ЗОП, за да постигнем по-голяма ефективност в новия закон. Искам с него 
да постигнем формата на превенция на нарушения, а не в последствие да упражняваме 
реакция при кризи“, апелира зам.-министър Николова. „Надявам се заедно да намерим 
механизма и да изградим достатъчен капацитет, както на ниво на възложителя за 
подготовката на честни и прозрачни тръжни процедури, така и на ниво изпълнители, за 
подготовката на качествена документация при кандидатстването, което е критерий за 
техния успех“, заключи тя. В кръглата маса взеха участие още вицепремиерът по 
европейските фондове и икономическа политика Томислав Дончев , министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева , представители на Световната банка за 
България, Комисия за защита на конкуренцията, Агенцията по обществени поръчки , 
браншови организации.по новата оперативна програма 
http://rtv-gabrovo.com/index.php?Itemid=146&catid=37%3A2009-09-14-14-28-
06&id=51207%3A2015-03-23-13-04-35&option=com_content&view=article 
 
Зам.-министър: Новите промени в ЗОП целят по-ефективно разходване на 
средствата | | 23.03.2015 15:22 | www.dgpazar.eu | Новини | 
„Надявам се новата нормативна уредба по отношение на възлагането на обществени 
поръчки да доведе до по-ефективно разходване на средствата по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ за новия програмен период до 2020-та година.“ Това каза заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време 
на четвъртата кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки “. 
„Спирането на плащанията по двете оси на Оперативна програма „Регионално развитие“ 
2007-2013 беше до голяма степен във връзка с пропуски при възлагането и изпълнението 
на обществени поръчки “, обясни зам.-министърът. „Двете спрени оси касаят над 60% от 
ресурса по програмата. От началото на програмния период до момента са наложени над 
150 млн. лева финансови корекции или 5% от бюджета на програмата, които ще бъдат 
поети от националния бюджет и този на общините, вместо да се вложат в допълнителни 
проекти, в полза на хората за подобряване на условията и качеството им на живот“, заяви 
Деница Николова . 
До момента само в Управляващия орган на Оперативната програма има постъпили над 
1300 сигнала за нередности във връзка с провеждането на обществени поръчки , 
информира зам.-министърът на регионалното развитие. 800 от тях вече са обработени и 
са наложени съответните корективни мерки по тях. 
Пред участниците в кръглата маса Деница Николова представи причините за най-
честите грешки и трудности пред бенефициентите при провеждането на обществени 
поръчки , обобщени на базата на подробен анализ на резултатите от последващия 
контрол на процедурите. Сред тях са залагането на ограничителни условия за 
кандидатите, поставянето на прекалено високи стандарти в техническите спецификации, 
неясни методологии и критерии за оценка на кандидатите; необосновано съкращаване на 
срокове в хода на провеждане на процедурите. 
„Това са основните елементи, които доведоха до налагане на финансови корекции, но се 
надявам, че чрез хармонизацията с европейските директиви и с изготвянето на новия 
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Закон за обществени поръчки тези негативи ще бъдат преодолени“, изрази увереност 
зам.-министърът. Като важни насоки за промени в Закона за обществени поръчки 
Деница Николова посочи типизирането на документациите и изграждането на единни 
методики и критерии за подбор на кандидатите, така че да се преодолее субективният 
елемент при оценката. Като друг важен аспект тя посочи преминаването към 
електронизиране на обществените поръчки и електронна комуникация между 
възложителя и изпълнителя. Това ще спомогне за облекчаване на процедурите, 
съкращаване на сроковете при процедурите по възлагане и съответно по-бързото и 
успешно изпълнение на проектите. 
„Разчитам много на предложенията на всички заинтересовани страни по отношение на 
ЗОП, за да постигнем по-голяма ефективност в новия закон. Искам с него да постигнем 
формата на превенция на нарушения, а не в последствие да упражняваме реакция при 
кризи“, апелира зам.-министър Николова. „Надявам се заедно да намерим механизма и да 
изградим достатъчен капацитет, както на ниво на възложителя за подготовката на честни 
и прозрачни тръжни процедури, така и на ниво изпълнители, за подготовката на 
качествена документация при кандидатстването, което е критерий за техния успех“, 
заключи тя. 
В кръглата маса взеха участие още вицепремиерът по европейските фондове и 
икономическа политика Томислав Дончев , министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева , представители на Световната банка за България, Комисия за 
защита на конкуренцията, Агенцията по обществени поръчки , браншови организации. 
http://dgpazar.eu/index.php?id=16284&page=News 
 
За обществени поръчки фирмите ще кандидатстват с единна декларация | | 
23.03.2015 15:08 | www.news.data.bg | Новини | 
Фирмите ще кандидатстват с единна декларация по обществените поръчки . Това стана 
ясно на дискусия в строителната камара за новия закон за обществените поръчки , 
предаде БНР.До април 2016-а година България трябва да приложи новите европейски 
директиви в сферата на обществените поръчки . Правителството има намерение да го 
направи много по-рано. Решението е изцяло нов текст, каза вицепремиерът Томислав 
Дончев .Законът създава правна рамка за пълна електронизация на процеса и всички 
отношения между възложител и изпълнител. Сред иновациите са електронните каталози 
и единна декларация за обществените поръчки . Предлага се оптимизиране на 
едноинстанционното производство за обжалване.Засилва се технологията на 
предварителния контрол, обясни вицепремиерът Дончев.МОСВ ще използва опита си и 
ще разработи типова тръжна документация, заяви министърът на околната среда 
Ивелина Василева .Според Василева с новите текстове ще се минимизира риска от 
забавяне на проектите заради обжалвания. Средно с шест и половина, седем месеца се 
забавят големите инвестиционни проекти, а финализирането на тръжната процедура с 
повече от две години.От Строителната камара обясниха, че са изненадани положително 
от проекта на закона, улеснява се достъпът на малки и средни фирми до обществените 
поръчки , но имат забележки по изискването за деклариране на подизпълнителите, преди 
да има яснота по проекта. 
http://news.data.bg/2/bulgaria/654292/%d0%b7%d0%b0-
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Фирмите ще кандидатстват с единна декларация по обществените поръчки | | 
23.03.2015 15:01 | www.stroimedia.bg | Новини | 
Засилва се технологията на предварителния контролФирмите ще кандидатстват с единна 
декларация по обществените поръчки . Това стана ясно на дискусия в строителната 
камара за новия закон за обществените поръчки . До април 2016-а година България 
трябва да приложи новите европейски директиви в сферата на обществените поръчки . 
Правителството има намерение да го направи много по-рано. Решението е изцяло нов 
текст, каза вицепремиерът Томислав Дончев , цитиран от БНР. Законът създава правна 
рамка за пълна електронизация на процеса и всички отношения между възложител и 
изпълнител. Сред иновациите са електронните каталози и единна декларация за 
обществените поръчки . Предлага се оптимизиране на едноинстанционното 
производство за обжалване. Засилва се технологията на предварителния контрол, обясни 
вицепремиерът Дончев. МОСВ ще използва опита си и ще разработи типова тръжна 
документация, заяви министърът на околната среда Ивелина Василева . Според нея с 
новите текстове ще се минимизира риска от забавяне на проектите заради обжалвания. 
Средно с шест и половина, седем месеца се забавят големите инвестиционни проекти, а 
финализирането на тръжната процедура с повече от две години. От Строителната камара 
обясниха, че са изненадани положително от проекта на закона, улеснява се достъпът на 
малки и средни фирми до обществените поръчки , но имат забележки по изискването за 
деклариране на подизпълнителите, преди да има яснота по проекта. 
http://stroimedia.bg/news/index.pcgi?material_id=13042 
 
Кандидатите за обществена поръчка ще подават само една декларация | | 23.03.2015 
14:43 | www.inews.bg | Новини | 
При кандидатстване за обществена поръчка вече ще се подава една единна декларация 
вместо множеството документи, които сега се изискват от фирмите. Това предвижда 
новия проект на Закона за обществените поръчки , съобщи вицепремиерът по 
еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончевна по време на форум, 
организиран от Камарата на строителите в България, предаде Дарик.Той бе категоричен, 
че законът като правна рамка е напълно изчерпан и не е имало друго решение, освен 
изцяло нови текстове. Нормативният акт ще създаде правната рамка за пълната 
електронизация на процеса.Законът ще даде възможност за по-голяма вариативност в 
реда на разглеждане на предложенията в откритите процедури на обществени поръчки . 
"Първо се отваря цената, вижда се кандидатът, предложил най-ниска цена и ако той 
съответства на всички изисквания на процедурата, веднага може да бъде обявен за 
печеливш", обясни вицепремиерът.България е поела ангажимент да транспонира новите 
директиви в сферата на обществените поръчки до април 2016 г., но амбицията на 
правителството е да е готово няколко месеца по-рано. Дончев информира, че е 
сформирана работна група по изготвянето на новите текстове в закона, която трябва да 
приключи до два месеца.Предлага се и вариант за обжалване с еднонстанционно 
производство само чрез Комисията за защита на конкуренцията за процедурите под така 
наречените национални прагове.Новият закон трябва да решава и въпросът за поръчките, 
отдавани без процедура на кооперациите на инвалидите, защото тази практика изкривява 
пазара, каза още Дончев. В момента те имат право да кандидатстват за всичко, 
включително и за разработването на нови софтуерни решения. В много от случаите това 
е техника за избягване на конкурентна процедура и едва ли подпомага хората с 
увреждания, коментира вицепремиерът.През последните години над 80% от строителния 
пазар се обуславя от обществените поръчки , като близо 90% от тях са финансирани от 
еврофондовете, посочи председателят на Управителния съвет на Камарата на 
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строителите Светослав Глосов .Министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова , подкрепиха новата правна рамка и в частност разработването на типова 
документация за тръжните процедури, на предлаганите нови насоки за определяне на 
критериите за техническите предложения и въвеждането на електронни търгове. Според 
тях това ще доведе до избягване на пропуски и грешки и до намаляване на рисковете от 
забавяне на изпълнението на проектите заради многобройните обжалвания.По данни на 
двете министерства в оперативни програми "Околна среда" и "Регионално развитие" има 
драстични случаи на забавено финализиране на тръжни процедури с по 1,5-2 години. Най-
често допусканите нарушения по обществените поръчки са неправомерни или 
дискриминационни критерии за подбор, дискриминационни технически спецификации с 
посочване на твърде специфични стандарти и включване на субективни показатели в 
методиката за оценка на офертите. 
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D
0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D
0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0
-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
_l.a_c.327_i.458474.html 
 
За обществени поръчки фирмите ще кандидатстват с единна декларация | | 
23.03.2015 14:30 | www.novini.bg | Новини | 
Фирмите ще кандидатстват с единна декларация по обществените поръчки . Това стана 
ясно на дискусия в строителната камара за новия закон за обществените поръчки , 
предаде БНР.До април 2016-а година България трябва да приложи новите европейски 
директиви в сферата на обществените поръчки . Правителството има намерение да го 
направи много по-рано. Решението е изцяло нов текст, каза вицепремиерът Томислав 
Дончев Законът създава правна рамка за пълна електронизация на процеса и всички 
отношения между възложител и изпълнител. Сред иновациите са електронните каталози 
и единна декларация за обществените поръчки . Предлага се оптимизиране на 
едноинстанционното производство за обжалване.Засилва се технологията на 
предварителния контрол, обясни вицепремиерът Дончев .МОСВ ще използва опита си и 
ще разработи типова тръжна документация, заяви министърът на околната среда 
Ивелина Василева Ивелина Веселинова Василева е родена на 8 октомври 1969 г. в ... 
към профила .Според Василева с новите текстове ще се минимизира риска от забавяне 
на проектите заради обжалвания. Средно с шест и половина, седем месеца се забавят 
големите инвестиционни проекти, а финализирането на тръжната процедура с повече от 
две години.От Строителната камара обясниха, че са изненадани положително от проекта 
на закона, улеснява се достъпът на малки и средни фирми до обществените поръчки , 
но имат забележки по изискването за деклариране на подизпълнителите, преди да има 
яснота по проекта. 
http://www.novini.bg/news/273234-за-обществени-поръчки-фирмите-ще-кандидатстват-с-
единна-декларация.html 
 
С единна декларация ще се кандидатства за обществени поръчки | | 23.03.2015 14:13 
| www.bnr.bg | Новини | Таня Милушева 
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Фирмите ще кандидатстват с единна декларация по обществените поръчки . Това стана 
ясно на дискусия в строителната камара за новия закон за обществените поръчки . До 
април 2016 година България тряблва да приложи новите европейски директиви в сферата 
на обществените поръчки . Правителството има намерение да го направи много по-
рано. Решението е изцяло нов текст, каза вицепремиерът Томислав Дончев . Законът 
създава правна рамка за пълна електронизация на процеса и всички отношения между 
възложител и изпълнител. Сред иновациите са електронните каталози и единна 
декларация за обществените поръчки . Предлага се оптимизиране на 
едноинстанционното производство за обжалване. Засилва се технологията на 
предварителрния контрол, обясни вицепремиерът Дончев. МОСВ ще използва опита си и 
ще разработи типова тръжна документация, заяви министърът на околната среда 
Ивелина Василева . Според Василева, с новите текстове ще се минизира риска от 
забавяне на проектите заради обжалвания. Средно с шест и половина, седем месеца се 
забавят големите инвестиционни проекти, а финализирането на тръжната процедура с 
повече от две години. От Строителната камара обясниха, че са изненадани положително 
от проекта на закона, улеснява се достъпът на малки и средни фирми до обществените 
поръчки , но имат забележки по изискването за деклариране на подизпълнителите преди 
да има яснота по проекта. 
http://bnr.bg/post/100536640/s-edinna-deklaracia-shte-se-kandidatstva-za-obshtestveni-
porachki 
 
Революционни реформи при обществените поръчки? | | 23.03.2015 13:53 | 
www.rss.frognews.bg | Новини | 
Революционна промяна при обществените поръчки предстои. За това заговори 
вицепремиерът по икономическите въпроси и управлението на еврофондовете Томислав 
Дончев . Той, заедно с други представители на правителството и парламента, присъства 
на „Четвърта кръгла маса на тема: Модернизация на обществените поръчки ". Тя е 
организирана от Камарата на строителите в България.Една от мерките, които се 
обсъждат за съкращаване сроковете на възлагане на обществени поръчки , е първо да 
бъде отваряна ценовата оферта, а не както е досега първо да се отворят техническите 
оферти, които в определен период, често над месец, биват разглеждани и чак след това 
се отварят ценовите оферти.Така отново след няколкогодишно отричане на практиката да 
се възлага поръчката на кандидата, предложил най-ниска цена, се очертава този критерий 
да се окаже решаващ.Друга промяна, за която се заговори, е пълната електронизация на 
обществените поръчки . Страната ни има срок от около година да разпише в 
законодателството си европейските директиви в сектора си, но това, по думите на Дончев, 
може да стане няколко месеца по-рано. В пакета от мерки се предвижда и все по-голяма 
типизация на документите и изискванията за отделните видове поръчки.Министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева , която също присъства на срещата, заяви, 
че типизацията на договорите и другите мерки, които се предвиждат, ще намалят 
обжалванията пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и съда. Това също ще 
доведе до съкращаване на сроковете за възлагане, които често се удължават с 6-7 
месеца, ако процедурата се обжалва.Василева посочи още, че някои поръчки по ОП 
„Околна среда" се бавят с повече от две години заради съдебни процедури. Най-често 
причините за обжалване са твърде конкретизирани изисквания, които стесняват кръга на 
потенциалните участници, проблеми с изготвената тръжна документация. 
http://frognews.bg/news_88188/ 
 
Замислят кандидатите за обществени поръчки да ползват единна декларация | | 
23.03.2015 13:51 | www.hotline.bg | Новини | velcho 
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В проекта на новия Закон за обществените поръчки се предвижда възможността 
кандидатите да използват единна декларация, което ще е алтернатива на сегашното 
предоставяне на множество документи. Това съобщи вицепремиерът по еврофондовете и 
икономическата политика Томислав Дончев на форум, организиран от Камарата на 
строителите в България.Предвидена е и нова доза вариативност при администрирането 
на открита процедура при обществените поръчки чрез възможност да се обръща редът 
при разглеждането на предложенията – първо се отваря цената, вижда се кой е 
кандидатът, предложил най-ниска цена, ако той съответства на всички изисквания на 
процедурата, веднага може да бъде обявен за печеливш, обясни вицепремиерът.Той 
информира, че ангажиментът на България е до април 2016 г. да транспонира новите 
директиви в сферата на обществените поръчки . Амбицията ни е ... 
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-
%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1
%81%d0%bb%d1%8f%d1%82-
%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0
%b5-%d0%b7%d0%b0-
%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-
%d0%bf/ 
 
Замислят кандидатите за обществени поръчки да ползват единна декларация | | 
23.03.2015 13:41 | www.dariknews.bg | Новини | 
В проекта на новия Закон за обществените поръчки се предвижда възможността 
кандидатите да използват единна декларация, което ще е алтернатива на сегашното 
предоставяне на множество документи. Това съобщи вицепремиерът по еврофондовете и 
икономическата политика Томислав Дончев на форум, организиран от Камарата на 
строителите в България.Предвидена е и нова доза вариативност при администрирането 
на открита процедура при обществените поръчки чрез възможност да се обръща редът 
при разглеждането на предложенията - първо се отваря цената, вижда се кой е 
кандидатът, предложил най-ниска цена, ако той съответства на всички изисквания на 
процедурата, веднага може да бъде обявен за печеливш, обясни вицепремиерът.Той 
информира, че ангажиментът на България е до април 2016 г. да транспонира новите 
директиви в сферата на обществените поръчки . Амбицията ни е поне няколко месеца 
по-рано да изпълним този ангажимент, заяви Дончев и допълни, че вече има работна 
група, която разработва новите текстове в закона.На първо място имаме тази платформа, 
която отразява логиката в новите директиви, и до два месеца ще се доработят текстовете 
и ще се внедри опитът от научените уроци, допълни вицепремиерът. Законът като правна 
рамка е изчерпан и решението е изцяло нов текст, каза още той.В проектозакона се 
предлага и вариант за обжалване с едноинстанционно производство само чрез КЗК за 
процедурите под така наречените национални прагове. Дончев отбеляза, че в новия текст 
на закона трябва да бъде решен и въпросът за поръчките, които се дават без процедура 
на кооперациите на хората с увреждания, защото тази практика изкривява пазара. 
Подобни кооперации сега кандидатстват за всичко, включително и за разработването на 
нови софтуерни решения, в много от случаите това е техника за избягване на конкурентна 
процедура и едва ли подпомага хората с увреждания, коментира Дончев.Новият закон 
създава правната рамка за пълната електронизация на процеса, каза още 
вицепремиерът. Председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в 
България Светослав Глосов съобщи, че през последните години над 80 на сто от 
строителния пазар се обуславя от обществените поръчки . От този дял близо 90 на сто 
са от поръчки, финансирани от еврофондовете.Министърът на околната среда Ивелина 
Василева и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
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Деница Николова , които също участваха във форума, заявиха, че подкрепят новата 
правна рамка и в частност разработването на типова документация за тръжните 
процедури, разработването на насоки за определяне на критериите за определяне на 
техническите предложения и въвеждането на електронни търгове. Според тях това ще 
доведе до избягване на пропуски и грешки и до намаляване на рисковете от забавяне на 
изпълнението на проектите заради многобройните обжалвания.По данни на 
управляващите органи на двете ресорни оперативни програми, цитирани от Василева и 
Николова, има драстични случаи на забавяне на финализиране на тръжни процедури 
между година и половина и повече от две години. Най-често допусканите нарушения по 
обществените поръчки са неправомерни или дискриминационни критерии за подбор, 
дискриминационни технически спецификации с посочване на твърде специфични 
стандарти и включване на субективни показатели в методиката за оценка на 
офертите.Източник: БТА 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1410576 
 
Революционна промяна при обществените поръчки обеща Дончев | | 23.03.2015 
12:07 | www.news.ibox.bg | Новини | 
За революционна промяна при обществените поръчки заговори вицепремиерът по 
икономическите въпроси и управлението на еврофондовете Томислав Дончев . Той, 
заедно с други представители на правителството и парламента, присъства на „Четвърта 
кръгла маса на тема: Модернизация на обществените поръчки ". Тя е организирана от 
Камарата на строителите в България. Една от мерките, които се обсъждат за 
съкращаване сроковете на възлагане на обществени поръчки , е първо да бъде 
отваряна ценовата оферта, а не както е досега първо да се отворят техническите оферти, 
които в определен период (често над месец) биват разглеждани и чак след това се 
отварят ценовите оферти. Така отново след няколкогодишно отричане на практиката да 
се възлага поръчката на кандидата, предложил най-ниска цена, се очертава този критерий 
да се окаже решаващ. Друга промяна, която донякъде е известна в обществото, е пълната 
електронизация на обществените поръчки . Страната ни има срок от около година да 
разпише в законодателството си европейските директиви в сектора си, но това, по думите 
на Дончев, може да стана няколко месеца по-рано. В пакета от мерки се предвижда и все 
по-голяма типизация на документите и изискванията за отделните видове поръчки. 
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева , която също е участник в 
събитието, заяви, че типизацията на договорите и другите мерки, които се предвиждат, ще 
намалят обжалванията пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и съда. Това 
също ще доведе до съкращаване на сроковете за възлагане, които често се удължават с 
6-7 месеца, ако процедурата се обжалва. Василева посочи още, че някои поръчки по ОП 
„Околна среда" се бавят с повече от две години заради съдебни процедури. Най-често 
причините за обжалване са твърде конкретизирани изисквания, които стесняват кръга на 
потенциалните участници, проблеми с изготвената тръжна документация. 
http://news.ibox.bg/news/id_715882159 
 
Революционна промяна при обществените поръчки, заяви Томислав Дончев | | 
23.03.2015 11:48 | www.money.bg | Новини | Спас Стамболски 
За революционна промяна при обществените поръчки заговори днес вицепремиерът по 
икономическите въпроси и управлението на еврофондовете Томислав Дончев . Днес той 
заедно с други представители на правителството и парламента присъства на "Четвърта 
кръгла маса на тема: Модернизация на обществените поръчки ". Тя е организирана от 
Камарата на строителите в България.Една от мерките, които се обсъждат за 
съкращаване сроковете на възлагане на обществени поръчки е първо да бъде отваряна 
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ценовата оферта, а не както е досега първо да се отворят техническите оферти, които в 
определен период (често над месец) биват разглеждани и чак след това се отварят 
ценовите оферти.Така отново след няколкогодишно отричане на практиката да се възлага 
поръчката на кандидата, предложил най-ниска цена, се очертава този критерии да се 
окаже решаващ.Друга промяна, която до известна степен е известна в обществото е 
пълната електронизация на обществените поръчки . Страната ни има срок от около 
година да разпише в законодателството си европейските директиви в сектора си, но това 
по думите на Дончев може да стана няколко месеца по-рано. В пакета от мерки се 
предвижда и все по-голяма типизация на документите и изискванията за отделните 
видове поръчки. поръчки.Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева , 
която също е участник в събитието заяви, че типизацията на договорите и другите мерки, 
които се предвиждат ще намалят обжалванията пред КЗК и Съда. Това също, ще доведе 
до съкращаване на сроковете за възлагане, които често се удължават с 6-7 месеца, ако 
процедурата се обжалва. Тя посочи още, че някои поръчки по ОП „Околна среда", заради 
съдебни процедури се бавят с повече от 2 години. Най-често причини за обжалване са 
твърде конкретизирани изисквания, които стесняват кръга на потенциалните участници, 
проблеми с изготвената тръжна документация. 
http://money.bg/news/id_1831574777 
 
Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: Заедно с КСБ ще 
разработим типова тръжна документация | | 23.03.2015 11:44 | www.vestnikstroitel.bg | 
Новини | Свилена Гражданска | 
„През програмния период 2007 – 2013 г. по ОПОС разполагахме с над 3 млрд. лв. Със 
същите средства ще имаме и през програмния период 2014 – 2020 г. Изпълнението на 
проектите и взимането на решенията трябва да е основано на публичното и прозраното 
начало“, заяви Ивелина Василева , министър на околната среда и водите. „Процедурите 
по ЗОП по ОПОС 2007 – 2013 бяха и са една от най-чувствителните теми. Програмата 
преживя изключително тежка година – 2014 г. Бяха прекъснати плащанията по ОПОС. 
Това наложи предприемането на различни дейности, като налагане на корекции, което 
причини забавяне на целия инвестиционен процес. Бяха преразгледани 239 договора 
между бенефициенти и изпълнители. Имаше плоска и индивидуални финансови корекции. 
През ноември миналата година ЕК възстанови плащанията“, припомни Василева. 
„Научените уроци ни дават основание да подкрепяме всички мерки за прозрачност. 
Изцяло подкрепяме новата правна рамка, която очерта вицепремиерът Дончев, 
разширяването на контрола на АОП, както и разработването на стандартна 
документацията“, подчерта екоминистърът. По думите й това ще доведе до избягването 
на пропуски и грешки и до намаляване на рисковете от забавяне поради многобройни 
обжалвания. Големите инвестиционни проекти се забавят средно по 6-7 месеца. Има и 
драстични случаи- до две години.„Типовата тръжна документация е гаранция за ясни 
правила. Подобен подход ще ограничи в голяма степен възможните нарушения. МОСВ и в 
частност УС ще използва натрупания досега опит. Бих искала да благодаря за пореден 
път на Камарата на строителите в България за доброто сътрудничество. Заедно с КСБ 
ще работим за разработването на типовата документация“, подчерта Василева. 
http://vestnikstroitel.bg/news/105823_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-zaedno-
s-ksb-sche-razrabotim-tipova-trzhna-dokumentaciya/ 
 
Започна четвъртата кръгла маса за модернизация за обществените поръчки | | 
23.03.2015 11:16 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | Свилена Гражданска | 
Започна четвъртата поредна кръгла маса на тема „Модернизация на обществените 
поръчки “, организирана от ОП на КСБ – София, Камарата на строителите в България. 
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Тя се провежда в централния офис на КСБ . Медиен партньор на събитието е в. 
„Строител“.Форумът бе открит от инж. Светослав Глосов – председател на Камарата. По 
думите му 80% от обема на работата на строителите идва от търговете, а 90% от тях са 
финансирани със средства от ЕС. Зам. министър- председателят по европейските 
фондове и икономическата политика Томислав Дончев представи основните моменти в 
подготвения нов Закон за обществените поръчки . Той подчерта, че правителството има 
амбицията няколко месеца преди крайния срок – април 2016 г., ще бъде приет новият 
ЗОП. „Научавайки всички уроци от последните години, разписахме нов нормативен акт. 
Говорим за рамков закон. Нещата са толкова прости, колкото трябва да бъдат правилата 
в нормативния акт“, подчерта той. „Новият ЗОП създава правната рамка за 
електронизация на целия тръжен процес“, обясни Дончев. „Предлагаме оптимизиран 
вариант за обжалвания за процедурите под националните прагове само пред Комисията 
за защита на конкуренцията“, допълни вицепремиерът. „Ако искаме да имаме по-
качествено възлагане, законът не е единственото, което ни трябва. Необходими са ни 
грамотни публични възложители. Те трябва да срещнат партньори във вас“, каза 
Дончев.В дискусията участват и Ивелина Василева , министър на околната среда и 
водите, Деница Николова , зам.-министър на регионалното развитие и 
благоустройството, Найден Зеленогорски - председател на парламентарната Комисия по 
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Станислав Иванов, 
председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите, Елеонора 
Николова, и.д. директор на Центъра за превенция и противодействия на корупцията и 
организираната престъпност, Румен Порожанов, изп. директор на ДФ „Земеделие“, 
Антъни Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката 
република и Словакия, както и представители на Агенцията по обществените поръчки , 
Комисията за защита на конкуренцията, Сметната палата и Агенцията за държавна 
финансова инспекция.Във форума участват и членове на УС на КСБ и председатели на 
областни представителства на КСБ . 
http://vestnikstroitel.bg/news/105818_zapochna-chetvrtata-krgla-masa-za-modernizaciya-za-
obschestvenite-porchki/ 
 
Министър Ивелина Василева ще участва в кръгла маса на тема „Модернизация на 
обществените поръчки“ | | 23.03.2015 10:37 | www.agro.bg | Новини | Maria Efremova 
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще вземе участие в 
четвъртата кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки “. Събитието 
се организира от Камарата на строителите в България и ще се състои днес, 23 март от 
11:00 ч. в централния офис на Камарата на ул. „Михаил Тенев“ 6. 
http://agro.bg/news/article53553.html 
 
Министър Ивелина Василева ще участва в кръгла маса на тема „Модернизация на 
обществените поръчки“ | | 23.03.2015 10:32 | www.focus-news.net | Новини | 
София. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще вземе участие в 
четвъртата кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки “. Това 
съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
Събитието се организира от Камарата на строителите в България и ще се състои на 23 
март (понеделник) от 11:00 часа в централния офис на Камарата на ул. „Михаил Тенев“ 6. 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е 
задължително!Tweet 
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Министър Ивелина Василева ще участва в кръгла маса на тема „Модернизация на 
обществените поръчки“ | | 23.03.2015 09:56 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | 
Свилена Гражданска | 
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще вземе участие в 
четвъртата кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки “. Събитието 
се организира от Камарата на строителите в България и ще се състои на 23 март 
(понеделник) от 11:00 ч. в централния офис на Камарата на ул. „Михаил Тенев“ 6. 
http://vestnikstroitel.bg/news/105816_ministr-ivelina-vasileva-sche-uchastva-v-krgla-masa-na-
tema-modernizaciya-na-obschestvenite-porchki/ 
 
КСБ събира институциите и бранша на четвърта кръгла маса за обществените 
поръчки | | 23.03.2015 09:06 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | вестник Строител | 
Днес за четвърта поредна година по инициатива на ОП на КСБ – София, Камарата на 
строителите в България събира представители на различни институции на кръгла маса 
на тема „Модернизация на обществените поръчки “. Тя ще се проведе в централния 
офис на КСБ . Медиен партньор на събитието е в. „Строител“.Форумът ще бъде открит от 
инж. Светослав Глосов – председател на Камарата. Зам. министър- председателят по 
европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще представи 
основните моменти в подготвения нов Закон за обществените поръчки .В дискусията ще 
вземат участие и Ивелина Василева , министър на околната среда и водите, Деница 
Николова , зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Найден 
Зеленогорски - председател на парламентарната Комисия по регионална политика, 
благоустройство и местно самоуправление, Станислав Иванов, председател на 
парламентарната Комисия по околната среда и водите, Елеонора Николова, и.д. директор 
на Центъра за превенция и противодействия на корупцията и организираната 
престъпност, Румен Порожанов, изп. директор на ДФ „Земеделие“, Антъни Томпсън, 
постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и 
Словакия, както и представители на Агенцията по обществените поръчки , Комисията за 
защита на конкуренцията, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова 
инспекция.Във форума ще се включат и членове на УС на КСБ и председатели на 
областни представителства на КСБ . 
http://vestnikstroitel.bg/news/105810_ksb-sbira-instituciite-i-bransha-na-chetvrta-krgla-masa-za-
obschestvenite-porchki-2/ 
 
КСБ събира институциите и бранша на четвърта кръгла маса за обществените 
поръчки | | 23.03.2015 09:00 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | вестник Строител | 
Днес за четвърта поредна година по инициатива на ОП на КСБ – София, Камарата на 
строителите в България събира представители на различни институции на кръгла маса 
на тема „Модернизация на обществените поръчки “. Тя ще се проведе в централния 
офис на КСБ . Медиен партньор на събитието е в. „Строител“.Форумът ще бъде открит от 
инж. Светослав Глосов – председател на Камарата. Зам. министър- председателят по 
европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще представи 
основните моменти в подготвения нов Закон за обществените поръчки .В дискусията ще 
вземат участие и Ивелина Василева , министър на околната среда и водите, Деница 
Николова , зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Найден 
Зеленогорски - председател на парламентарната Комисия по регионална политика, 
благоустройство и местно самоуправление, Станислав Иванов, председател на 
парламентарната Комисия по околната среда и водите, Елеонора Николова, и.д. директор 
на Центъра за превенция и противодействия на корупцията и организираната 
престъпност, Румен Порожанов, изп. директор на ДФ „Земеделие“, Антъни Томпсън, 

http://vestnikstroitel.bg/news/105816_ministr-ivelina-vasileva-sche-uchastva-v-krgla-masa-na-tema-modernizaciya-na-obschestvenite-porchki/
http://vestnikstroitel.bg/news/105816_ministr-ivelina-vasileva-sche-uchastva-v-krgla-masa-na-tema-modernizaciya-na-obschestvenite-porchki/
http://vestnikstroitel.bg/news/105810_ksb-sbira-instituciite-i-bransha-na-chetvrta-krgla-masa-za-obschestvenite-porchki-2/
http://vestnikstroitel.bg/news/105810_ksb-sbira-instituciite-i-bransha-na-chetvrta-krgla-masa-za-obschestvenite-porchki-2/


 

 

постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и 
Словакия, както и представители на Агенцията по обществените поръчки , Комисията за 
защита на конкуренцията, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова 
инспекция.Във форума ще се включат и членове на УС на КСБ и председатели на 
областни представителства на КСБ . 
http://vestnikstroitel.bg/ksb/105808_ksb-sbira-instituciite-i-bransha-na-chetvrta-krgla-masa-za-
obschestvenite-porchki/ 
 
Предстоящи събития в страната | | 23.03.2015 07:33 | www.cross.bg | Новини | Агенция 
КРОСС 
/КРОСС/***София. От 10.00 часа министърът на земеделието и храните Десислава 
Танева ще вземе участие в дискусия в защита на родното производство на храни „Вкуси 
България", която ще се проведе в сградата на Съюз „Произведено в България" на бул. 
„Джеймс Баучър" № 23.***София. От 11.00 часа министърът на образованието и науката 
проф. Тодор Танев ще даде пресконференция във връзка с реформите в образователния 
сектор и европейското сътрудничество в Ротондата на 5 етаж в Министерството на 
образованието и науката.***Велинград. От 10.30 часа министърът на туризма Николина 
Ангелкова ще присъства на регионалното ученическо състезание „Най-добър млад готвач, 
барман, сервитьор, хлебар-сладкар", което ще се проведе в хотел „Св. Спас" във 
Велинград.***Велинград. От 13.00 часа министърът на туризма Николина Ангелкова ще 
даде пресконференция в конферентната зала на хотел „Рич".***Велико Търново. От 11.00 
часа заместник министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов ще участва 
в информационната кампания за директните плащания в град Велико Търново, която ще 
се проведе в конферентната зала на хотел „Панорама".***София. От 11.00 часа 
заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова 
ще вземе участие в кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки ", 
която ще се проведе в Централата на Камарата на строителите в България.***София. От 
10.00 часа 11 състав на Софийски градски съд ще заседава по делото срещу Волен 
Сидеров, който е обвинен за причиняване телесна повреда.***София. От 10.30 часа в 
Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе въвеждаща пресконференция за 
представяне на проект „Интегрирана информационна система на държавната 
администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност", финансиран по 
Оперативна програма „Административен капацитет" 2007 - 2013 г.***София. От 11.00 часа 
в Официалната зала на Столична община ще се проведе заключителна пресконференция 
по проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман 
и Своге".***София. От 11.00 часа на пресконференция в пресклуб БТА ще бъдат 
оповестени решенията на Третия конгрес на политическа партия ЛИДЕР.***София. От 
18.00 часа в ресторант „Рубаят" в НДК ще се проведе възпоменателната вечер по случай 
135-годишнината от рождението на бележития български поет Трифон Кунев и премиера 
на неговата книга „Стихове - песни, хризантеми, зарници.***София. От 18.00 часа в 
галерия „Академия" ще бъде открита изложба - резултат от преподавателската работа по 
рисуване на професор Стоян Домусчиев. Изложените работи са на студенти от различни 
специалности на Факултета за изящни изкуства, с които художникът е работил през 
дългогодишната си дейност и са следствие на учебните програми в периода от 1970 до 
1990 г.***Бургас. От 11.00 часа в природозащитен център "Пода" ще започне 
заключителната част на инициативата на Народно читалище "Изгрев 1909" , посветена на 
Световния ден на водата.***Бургас. От 12.00 часа, в Капитанска зала на хотел „ България" 
ще се проведе пресконференция с участието на народния представител от ПГ на 
Коалиция „БСП лява България" Петър Кънев.***Варна/Аврен. От 13.00 до 14.00 часа 
народният представител и заместник-председател на ПГ на „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" 
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Ангел Найденов ще проведе приемен ден за граждани в Община Аврен.***Варна/ 
Белослав. От 17.00 до 18.00 часа народният представител и заместник-председател на 
ПГ на „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" Ангел Найденов ще проведе приемен ден за граждани в 
читалището в гр. Белослав.***Пловдив/с.Житница. Тленните останки на олимпийския 
шампион по вдигане на тежести Милен Добрев ще бъдат изложени за поклонение от 12.00 
ч. в Църквата "Успение Богородично", а в 13.00 ч. започва и траурната света литургия. 
Преди това от 10.30 часа в Културен център - Житница ще бъде изложена книга за 
съболезнования.***Русе. От 10.00 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев", ще бъде 
даден старт на десетото русенско издание на форума за студентски стаж и кариера - 
„Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот" 2015***Варна. От 12.00 
часа в централата на Областния съвет на БСП-Варна ще се проведе пресконференция на 
народния представител от „БСП лява България" Красимир Янков. Той ще коментира 
политическата ситуация в страната и в качеството си на член на вътрешната комисия в 
парламента - кадровите назначения в сектор „Сигурност". 
http://www.cross.bg/provede-sofiya-preskonferentziya-1457747.html 
 
Предстоящи събития в страната за 23 март (Агенция „Фокус”) | | 23.03.2015 07:31 | 
www.focus-news.net | Новини | 
***София. 
От 10.00 часа министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще вземе участие 
в дискусия в защита на родното производство на храни „Вкуси България“, която ще се 
проведе в сградата на Съюз „Произведено в България” на бул. „Джеймс Баучър“ № 23. 
***София. 
От 11.00 часа министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев ще даде 
пресконференция във връзка с реформите в образователния сектор и европейското 
сътрудничество в Ротондата на 5 етаж в Министерството на образованието и науката. 
***Велинград. 
От 10.30 часа министърът на туризма Николина Ангелкова ще присъства на регионалното 
ученическо състезание „Най-добър млад готвач, барман, сервитьор, хлебар-сладкар”, 
което ще се проведе в хотел „Св. Спас” във Велинград. 
***Велинград. 
От 13.00 часа министърът на туризма Николина Ангелкова ще даде пресконференция в 
конферентната зала на хотел „Рич”. 
***Велико Търново. 
От 11.00 часа заместник министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов ще 
участва в информационната кампания за директните плащания в град Велико Търново, 
която ще се проведе в конферентната зала на хотел „Панорама“. 
***София. 
От 11.00 часа заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Деница Николова ще вземе участие в кръгла маса на тема „Модернизация на 
обществените поръчки “, която ще се проведе в Централата на Камарата на 
строителите в България. 
***София. 
От 10.00 часа 11 състав на Софийски градски съд ще заседава по делото срещу Волен 
Сидеров, който е обвинен за причиняване телесна повреда. 
***София. 
От 10.30 часа в Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе въвеждаща 
пресконференция за представяне на проект „Интегрирана информационна система на 
държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“, 
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 г. 
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***София. 
От 11.00 часа в Официалната зала на Столична община ще се проведе заключителна 
пресконференция по проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините 
Столична, Ихтиман и Своге”. 
***София. 
От 11.00 часа на пресконференция в пресклуб БТА ще бъдат оповестени решенията на 
Третия конгрес на политическа партия ЛИДЕР. 
***София. 
От 18.00 часа в ресторант „Рубаят“ в НДК ще се проведе възпоменателната вечер по 
случай 135-годишнината от рождението на бележития български поет Трифон Кунев и 
премиера на неговата книга „Стихове – песни, хризантеми, зарници. 
***София. 
От 18.00 часа в галерия „Академия“ ще бъде открита изложба – резултат от 
преподавателската работа по рисуване на професор Стоян Домусчиев. Изложените 
работи са на студенти от различни специалности на Факултета за изящни изкуства, с 
които художникът е работил през дългогодишната си дейност и са следствие на учебните 
програми в периода от 1970 до 1990 г. 
***Бургас. 
От 11.00 часа в природозащитен център "Пода" ще започне заключителната част на 
инициативата на Народно читалище "Изгрев 1909" , посветена на Световния ден на 
водата. 
***Бургас. 
От 12.00 часа, в Капитанска зала на хотел „ България“ ще се проведе пресконференция с 
участието на народния представител от ПГ на Коалиция „БСП лява България“ Петър 
Кънев. 
***Варна/Аврен. 
От 13.00 до 14.00 часа народният представител и заместник-председател на ПГ на „БСП 
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ Ангел Найденов ще проведе приемен ден за граждани в Община 
Аврен. 
***Варна/ Белослав. 
От 17.00 до 18.00 часа народният представител и заместник-председател на ПГ на „БСП 
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ Ангел Найденов ще проведе приемен ден за граждани в читалището в 
гр. Белослав. 
***Пловдив/с.Житница. 
Тленните останки на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев ще 
бъдат изложени за поклонение от 12.00 ч. в Църквата "Успение Богородично", а в 13.00 ч. 
започва и траурната света литургия. Преди това от 10.30 часа в Културен център – 
Житница ще бъде изложена книга за съболезнования. 
***Русе. 
От 10.00 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев”, ще бъде даден старт на десетото 
русенско издание на форума за студентски стаж и кариера - „Национални дни на 
кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ 2015 
***Варна. 
От 12.00 часа в централата на Областния съвет на БСП-Варна ще се проведе 
пресконференция на народния представител от „БСП лява България“ Красимир Янков. 
Той ще коментира политическата ситуация в страната и в качеството си на член на 
вътрешната комисия в парламента - кадровите назначения в сектор „Сигурност“. © 2015 
Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е 
задължително!Tweet 
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Предстоящи събития в страната за 23 март (Агенция „Фокус”) | | 23.03.2015 00:17 | 
www.focus-news.net | Новини | 
***София. 
От 10.00 часа министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще вземе участие 
в дискусия в защита на родното производство на храни „Вкуси България“, която ще се 
проведе в сградата на Съюз „Произведено в България” на бул. „Джеймс Баучър“ № 23. 
***София. 
От 11.00 часа министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев ще даде 
пресконференция във връзка с реформите в образователния сектор и европейското 
сътрудничество в Ротондата на 5 етаж в Министерството на образованието и науката. 
***Велинград. 
От 10.30 часа министърът на туризма Николина Ангелкова ще присъства на регионалното 
ученическо състезание „Най-добър млад готвач, барман, сервитьор, хлебар-сладкар”, 
което ще се проведе в хотел „Св. Спас” във Велинград. 
***Велинград. 
От 13.00 часа министърът на туризма Николина Ангелкова ще даде пресконференция в 
конферентната зала на хотел „Рич”. 
***Велико Търново. 
От 11.00 часа заместник министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов ще 
участва в информационната кампания за директните плащания в град Велико Търново, 
която ще се проведе в конферентната зала на хотел „Панорама“. 
***София. 
От 11.00 часа заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Деница Николова ще вземе участие в кръгла маса на тема „Модернизация на 
обществените поръчки “, която ще се проведе в Централата на Камарата на 
строителите в България. 
***София. 
От 10.00 часа 11 състав на Софийски градски съд ще заседава по делото срещу Волен 
Сидеров, който е обвинен за причиняване телесна повреда. 
***София. 
От 10.30 часа в Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе въвеждаща 
пресконференция за представяне на проект „Интегрирана информационна система на 
държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“, 
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 г. 
***София. 
От 11.00 часа в Официалната зала на Столична община ще се проведе заключителна 
пресконференция по проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините 
Столична, Ихтиман и Своге”. 
***София. 
От 18.00 часа в ресторант „Рубаят“ в НДК ще се проведе възпоменателната вечер по 
случай 135-годишнината от рождението на бележития български поет Трифон Кунев и 
премиера на неговата книга „Стихове – песни, хризантеми, зарници. 
***София. 
От 18.00 часа в галерия „Академия“ ще бъде открита изложба – резултат от 
преподавателската работа по рисуване на професор Стоян Домусчиев. Изложените 
работи са на студенти от различни специалности на Факултета за изящни изкуства, с 
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които художникът е работил през дългогодишната си дейност и са следствие на учебните 
програми в периода от 1970 до 1990 г. 
***Бургас. 
От 11.00 часа в природозащитен център "Пода" ще започне заключителната част на 
инициативата на Народно читалище "Изгрев 1909" , посветена на Световния ден на 
водата. 
***Бургас. 
От 12.00 часа, в Капитанска зала на хотел „ България“ ще се проведе пресконференция с 
участието на народния представител от ПГ на Коалиция „БСП лява България“ Петър 
Кънев. 
***Варна/Аврен. 
От 13.00 до 14.00 часа народният представител и заместник-председател на ПГ на „БСП 
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ Ангел Найденов ще проведе приемен ден за граждани в Община 
Аврен. 
***Варна/ Белослав. 
От 17.00 до 18.00 часа народният представител и заместник-председател на ПГ на „БСП 
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ Ангел Найденов ще проведе приемен ден за граждани в читалището в 
гр. Белослав. 
***Русе. 
От 10.00 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев”, ще бъде даден старт на десетото 
русенско издание на форума за студентски стаж и кариера - „Национални дни на 
кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ 2015 
***София. 
От 11.00 часа на пресконференция в пресклуб БТА ще бъдат оповестени решенията на 
Третия конгрес на политическа партия ЛИДЕР.© 2015 Всички права запазени. 
Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/03/23/2040875/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-23-
mart-agentsiya-fokus.html 
 
(OF) София | | 23.03.2015 00:06 | www.bta.bg | Новини | 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова 
ще участва в кръгла маса на тема "Модернизация на обществените поръчки ". Форумът 
се организира за четвърта поредна година от Камарата на строителите в България и 
започва от 11.00 ч. в Централата на Камарата. 
http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/1042051 
 
Предстоящи събития в страната за 23 март (Агенция „Фокус”) | | 22.03.2015 21:14 | 
www.focus-news.net | Новини | 
***София. 
От 10.00 часа министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще вземе участие 
в дискусия в защита на родното производство на храни „Вкуси България“, която ще се 
проведе в сградата на Съюз „Произведено в България” на бул. „Джеймс Баучър“ № 23. 
***София. 
От 11.00 часа министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев ще даде 
пресконференция във връзка с реформите в образователния сектор и европейското 
сътрудничество в Ротондата на 5 етаж в Министерството на образованието и науката. 
***Велинград. 
От 10.30 часа министърът на туризма Николина Ангелкова ще присъства на регионалното 
ученическо състезание „Най-добър млад готвач, барман, сервитьор, хлебар-сладкар”, 
което ще се проведе в хотел „Св. Спас” във Велинград. 
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***Велинград. 
От 13.00 часа министърът на туризма Николина Ангелкова ще даде пресконференция в 
конферентната зала на хотел „Рич”. 
***Велико Търново. 
От 11.00 часа заместник министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов ще 
участва в информационната кампания за директните плащания в град Велико Търново, 
която ще се проведе в конферентната зала на хотел „Панорама“. 
***София. 
От 11.00 часа заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Деница Николова ще вземе участие в кръгла маса на тема „Модернизация на 
обществените поръчки “, която ще се проведе в Централата на Камарата на 
строителите в България. 
***София. 
От 10.00 часа 11 състав на Софийски градски съд ще заседава по делото срещу Волен 
Сидеров, който е обвинен за причиняване телесна повреда. 
***София. 
От 10.30 часа в Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе въвеждаща 
пресконференция за представяне на проект „Интегрирана информационна система на 
държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“, 
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 г. 
***София. 
От 11.00 часа в Официалната зала на Столична община ще се проведе заключителна 
пресконференция по проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините 
Столична, Ихтиман и Своге”. 
***София. 
От 18.00 часа в ресторант „Рубаят“ в НДК ще се проведе възпоменателната вечер по 
случай 135-годишнината от рождението на бележития български поет Трифон Кунев и 
премиера на неговата книга „Стихове – песни, хризантеми, зарници. 
***София. 
От 18.00 часа в галерия „Академия“ ще бъде открита изложба – резултат от 
преподавателската работа по рисуване на професор Стоян Домусчиев. Изложените 
работи са на студенти от различни специалности на Факултета за изящни изкуства, с 
които художникът е работил през дългогодишната си дейност и са следствие на учебните 
програми в периода от 1970 до 1990 г. 
***Бургас. 
От 11.00 часа в природозащитен център "Пода" ще започне заключителната част на 
инициативата на Народно читалище "Изгрев 1909" , посветена на Световния ден на 
водата. 
***Бургас. 
От 12.00 часа, в Капитанска зала на хотел „ България“ ще се проведе пресконференция с 
участието на народния представител от ПГ на Коалиция „БСП лява България“ Петър 
Кънев. 
***Варна/Аврен. 
От 13.00 до 14.00 часа народният представител и заместник-председател на ПГ на „БСП 
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ Ангел Найденов ще проведе приемен ден за граждани в Община 
Аврен. 
***Варна/ Белослав. 
От 17.00 до 18.00 часа народният представител и заместник-председател на ПГ на „БСП 
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ Ангел Найденов ще проведе приемен ден за граждани в читалището в 
гр. Белослав. 



 

 

***Русе. 
От 10.00 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев”, ще бъде даден старт на десетото 
русенско издание на форума за студентски стаж и кариера - „Национални дни на 
кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ 2015 
***София. 
От 11.00 часа на пресконференция в пресклуб БТА ще бъдат оповестени решенията на 
Третия конгрес на политическа партия ЛИДЕР.© 2015 Всички права запазени. 
Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/03/22/2040846/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-23-
mart-agentsiya-fokus.html 
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София.От 10.00 часа министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще вземе 
участие в дискусия в защита на родното производство на храни „Вкуси България“, която 
ще се проведе в сградата на Съюз „Произведено в България” на бул. „Джеймс Баучър“ № 
23.***София.От 11.00 часа министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев ще 
даде пресконференция във връзка с реформите в образователния сектор и европейското 
сътрудничество в Ротондата на 5 етаж в Министерството на образованието и 
науката.***Велинград.От 10.30 часа министърът на туризма Николина Ангелкова ще 
присъства на регионалното ученическо състезание „Най-добър млад готвач, барман, 
сервитьор, хлебар-сладкар”, което ще се проведе в хотел „Св. Спас” във 
Велинград.***Велинград.От 13.00 часа министърът на туризма Николина Ангелкова ще 
даде пресконференция в конферентната зала на хотел „Рич”.***Велико Търново.От 11.00 
часа заместник министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов ще участва 
в информационната кампания за директните плащания в град Велико Търново, която ще 
се проведе в конферентната зала на хотел „Панорама“.***София.От 11.00 часа заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще вземе 
участие в кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки “, която ще се 
проведе в Централата на Камарата на строителите в България.***София.От 10.00 часа 
11 състав на Софийски градски съд ще заседава по делото срещу Волен Сидеров, който е 
обвинен за причиняване телесна повреда.***София.От 10.30 часа в Гранитна зала на 
Министерски съвет ще се проведе въвеждаща пресконференция за представяне на 
проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – 
гаранция за прозрачност и ефективност“, финансиран по Оперативна програма 
„Административен капацитет“ 2007 – 2013 г. ***София.От 11.00 часа в Официалната зала 
на Столична община ще се проведе заключителна пресконференция по проект 
„Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и 
Своге”.***София.От 18.00 часа в ресторант „Рубаят“ в НДК ще се проведе 
възпоменателната вечер по случай 135-годишнината от рождението на бележития 
български поет Трифон Кунев и премиера на неговата книга „Стихове – песни, 
хризантеми, зарници. ***София.От 18.00 часа в галерия „Академия“ ще бъде открита 
изложба – резултат от преподавателската работа по рисуване на професор Стоян 
Домусчиев. Изложените работи са на студенти от различни специалности на Факултета за 
изящни изкуства, с които художникът е работил през дългогодишната си дейност и са 
следствие на учебните програми в периода от 1970 до 1990 г.***Бургас.От 11.00 часа в 
природозащитен център „Пода“ ще започне заключителната част на инициативата на 
Народно читалище „Изгрев 1909? , посветена на Световния ден на водата.***Бургас.От 
12.00 часа, в Капитанска зала на хотел „ България“ ще се проведе пресконференция с 
участието на народния представител от ПГ на Коалиция „БСП лява България“ Петър 
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Кънев. ***Варна/Аврен.От 13.00 до 14.00 часа народният представител и заместник-
председател на ПГ на „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ Ангел Найденов ще проведе приемен ден 
за граждани в Община Аврен.***Варна/ Белослав.От 17.00 до 18.00 часа народният 
представител и заместник-председател на ПГ на „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ Ангел Найденов 
ще проведе приемен ден за граждани в читалището в гр. Белослав.***Русе.От 10.00 часа в 
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ще бъде даден старт на десетото русенско издание 
на форума за студентски стаж и кариера – „Национални дни на кариерата – Добра 
Кариера, Добър Живот“ 2015***София.От 11.00 часа на пресконференция в пресклуб БТА 
ще бъдат оповестени решенията на Третия конгрес на политическа партия ЛИДЕР. 
http://vestnikstroitel.bg/news/105806_predstoyaschi-sbitiya-v-stranata-za-23-mart/ 
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