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Най-скъпите избори 
поскъпнаха с още 3 млн. лева

ТАНЯ ПЕТКОВА, 
МИЛА КИСЬОВА

Местните избори през октом-
ври, за които бяха отделени ре-
кордните в българската история 
71 млн. лева, поскъпнаха с но-
ви милиони. Седмици след во-
та правителството изненадващо 
реши да отпусне още 3.1 млн. 
лева и така общият бюджет на 
изборите надхвърля безпреце-
дентните 74 млн. лв. Сумата е с 
почти 25 млн. лв. повече в срав-

нение с предния вот за кмето-
ве и общински съветници през 
2015 г.
Решението на кабинета стигна 

до медиите с неясно прессъоб-
щение от заседанието на МС, 
от което изобщо не се разби-
ра за какво точно се дават 3.1 
млн. лева. Опитите на в. „Сега“ 
да изясни въпроса бяха силно 
затруднени от прехвърляне на 
топката между три институции.

 Още - на 2-ра стр.
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На 9-а стр.

Моделът пак се 
презарежда – този 
път с платформа

Така например за 
осигуряване на лап-
топ за ползване за 

4 часа спечелилото обе-
динение е поискало 120 
лв. при 17 лв. най-ниска 
оферта. За ползването 
на екран за прожекти-

ране на презентации за 
4 часа фирмите в обе-
динението ще получават 
по 190 лв. при 8 лв. най-
ниска оферта. Техниката 
ще се ползва многократ-
но - очаква се да бъдат 
организирани близо 200 

събития. Скандалният 
договор става възможен 
след серия странни ре-
шения на възложителя и 
откровено нелепа мето-
дика за оценка на офер-
тите. 
Това показа проверка 

на „Сега“ по повод полу-
чен сигнал за поръчката. 
Договорът се финансира 
по европейската про-
грама „Еразъм+“, която 
вече се прочу с други 
скандали около финан-
сиране на кухи проекти 
и отпускане на средства 
при крещящ конфликт 
на интереси. 
2 967 506.54 лв. без 

ДДС е прогнозната 
стойност, която ще полу-
чи за услугите си ДЗЗД 
„Обединение логистика“. 
Какви точно събития 
трябва да се организират 
срещу тази сума, в кои 
градове, за колко учас-
тници, в поръчката не е 
посочено. Ясно е само, 
че трябва да се органи-
зират около 200 събития, 
но няма никаква коли-
чествена конкретизация 
за дейностите, които 
трябва да извърши из-
браният изпълнител. 
От ЦРЧР твърдят, че 

ще оценяват оферти-
те комплексно, на база 

най-добро съотношение 
между качество и цена. 
Това обаче не е напра-
вено. При липсата на 
яснота какви точно дей-
ности ще се извършват 
няма как да се оценява 
качеството. И двата по-
казателя, залегнали в 
методиката за оценка, 
всъщност са ценови - 
10% от оценката са за 
предложения процент 
на допълнителни адми-
нистративни разходи 
на фирмите (за услуги, 
невключени в ценовите 
оферти), а 90% идват от 
оценката на обща цена.
И съставянето на сама-

та цена е абсурдно. По-
ради невъзможност да 
се изчисли общата стой-
ност за услугите - защото 
не е ясно какви и колко 
следва да са те, фирми-
те са оценявани според 
предложените единични 
цени за всяка от пред-
полагаемите дейности. 
Предполагаемите видове 
дейности са много – са-
мо в частта „настанява-
не“ са 30 (в различни по 
категория хотели в Со-
фия, областен град, из-
вън областен град, в раз-
лични по големина стаи, 
в силен или слаб сезон). 
(Продължава на 6-а стр.)

ТАНЯ ПЕТРОВА

Свързано с Валентин Златев обединение ще полу-
чи милиони за организирането на абсурдно скъпи 
събития. Консорциумът „Обединение логистика“ се 
оказа единственият оценен кандидат по поръчка 
на ЦРЧР - Центъра за развитие на човешките 
ресурси, за близо 3 млн. лв., като офертата на 
места е буквално втрещяваща. При отделни дей-
ности разликата между най-ниската и спечелила-
та оферта достига 140 пъти.

Фирма на Валентин Златев ще вземе 
милиони за „златни“ семинари
Центърът за развитие на човешките ресурси постави рекорд по безумна обществена поръчка

Протестиращи в Минск 
развяха старото знаме 
на Беларус по време на 
митинг срещу програма-
та за интеграция с Русия. 
Очаква се беларуските и 
руските власти да под-
пишат ново споразуме-
ние за задълбочаване на 
интеграцията. В начало-
то на септември двете 
страни одобриха проект 
за програма за изпълне-
ние на Договора за съз-
даването на Съюзната 
държава на Русия и Бела-
рус от 1999 г. и 31 пътни 
карти. Путин и Лукашен-
ко ще се срещнат отново 
на 20 декември. 

Още - на 8-а стр.

СНИМКА: БГНЕС/ЕПА

Евро 1.95583

USD 1.76296 (0)
CHF 1.78321 (-0.00066)
Злато 2582.18 (-18.17)
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