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„Джи Пи Груп“ реши да се оттегли
от още един ремонт за 40 млн. лева
АЛИСА ИВАНОВА, РЕБЕКА
БОРИСОВА
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ОКТОМВРИ 2018 г.
0.80 лв.

Брой 242 (6307), година XXI

След като в края на миналата
седмица „Джи Пи Груп“ се отказа от изграждането на тунела
„Железница“, вчера стана ясно,
че фирмата се оттегля от втора
голяма поръчка, финансирана
с евросредства и държавни пари. Става въпрос за ремонта на
трасето на трамвай №5 за близо
40 млн. лева без ДДС. Облаците над една от най-мощните в

НАБЛЮДАТЕЛ

 Кучешко

сърце

момента строителни компании
у нас се сгъстиха в последните
седмици заради разследване на
сайта „Биволъ“. Разкритията за
нередности в бизнеса на „Джи
Пи Груп“, подозрения за корупция и данни за унищожаване
на документи доведоха до намесата на прокуратурата и до
сезиране на ОЛАФ. А прокуратурата блокира пари на компанията.

Още - на 2-а стр.

На 9-а стр.

Търговският регистър
пак е пред криза
Агенцията по вписванията обяви спешна поръчка, защото след 20 дни няма да има къде да съхранява данните
ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА, САМУИЛ ДИМИТРОВ

Търговският регистър, който с 19-дневния си
срив през август причини огромни щети на бизнеса, отново е в рискова ситуация, ако се съди по
обявена спешна обществена поръчка. На Агенцията по вписванията й трябват незабавно поне 120
терабайта дисково пространство за съхранение на
данните, за да не блокира регистърът след 20 дни.
Въпреки горчивия си опит от август агенцията
обявява поръчката в последния възможен момент,
като вместо конкурс минава на процедурата с
директни покани и чака оферти до сряда.

„В

в обявата за обществената поръчка, публикувана
в интернет. Покана да
дадат оферти са пратени на 4 фирми - „Сиенсис“ АД, ССАРМ ЕООД,

резервния център в Шумен. Това ще доведе до
спиране на базите данни
и на функционалностите
на регистрите, както и на
работата на цялата ИТ инфраструктура на агенцията, пише в поръчката.
Скандалното е, че спешността на поръчката се
оправдава с непредвидения, според агенцията,
срив от август. Агенцията надълго и нашироко
обяснява, че вследствие
на блокажа на 9 август,
когато
последователно
дефектирали дисковете от
базата данни на Търговския регистър, се стигна-

ло до пълен срив на базата данни, бекъпа и функционалностите му. Тогава
след дълго мълчание управляващите смениха директорката и назначиха
Габриела Козарева.
След като новината за
поредната криза с регистъра се разнесе, Агенцията по вписванията се
отрече от повечето неща, описани в мотивите
за спешната поръчка. В
официалното й съобщение пише, че всъщност й
трябват 300 терабайта, от
които само 120 са спешни. Така че всички регистри работят и няма опас-

ност от блокаж. Спешната покупка на дисково
пространство се налага,
защото заради разследването на прокуратурата не
трябва да се заличават
никакви записи, което допълнително блокирало 80
терабайта. За по-сигурно
агенцията изрично добавя,
че спешната потребност
от допълнително дисково
пространство не е резултат от техни действия и
бездействия и не може
да им се вмени във вина.
Няма логично обяснение
защо се обявява спешна
поръчка, ако няма криза.
(Продължава на 2-а стр.)
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сяко отлагане на
доставката е свързано със значими
рискове от последващо
блокиране на търговския
оборот в страната“, пише

„Парафлоу
Комуникейшънс“ ООД и „Телелинк
бизнес сървисис“ ЕАД.
Прогнозната цена е 190
хил. лв. без ДДС.
В мотивите се казва, че
заради седмичните архивни и резервни копия, както и заради реализацията
на проекти, свързани с
надграждането на Търговския и на Имотния регистър, свободното дисково
пространство
намалява
с около 1.5 терабайта на
ден. В рамките на около
20 дни дисковото пространство в информационния център ще свърши, а
след около 14 дни - и в
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Евро

1.95583

ÎÁÌÅÍÅÍÊÓÐÑ

USD 1.68883 (-0.00102)
CHF 1.71144 (0.00627)
Злато 2081.88 (24.05)

Лидерът на ХСС Хорст Зеехофер, който е и федерален вътрешен министър, отхвърли призивите да
подаде оставка като партиен лидер въпреки катастрофалната загуба на изборите в Бавария. За пръв
път от 1957 г. партията, която е традиционен партньор на ХДС на федерално ниво, губи мнозинството
си в Бавария.

Подробности – на 8-а стр., анализ – на 13-а стр.

