
От: Boyan Yurukov <yurukov@gmail.com>
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Дата: Понеделник, 26 Окт. 2009 11:52
Тема: Молба за становище по обществената поръчка по сайта bulgariatravel.org

Уважаема Анелия Крушкова,

В  отговора  ви  на  въпроса  на  в.  168  часа  (РД-26-223/02.09.09г.),  Вие 
призовавате  представителите  на  четвъртата  власт  да  се  присъединят  към 
усилията  за  налагане  на  имидж  на  България  на  модерна  и  привлекателна 
целогодишна туристическа  дестинация.  Като  представител на  тази  четвърта 
власт,  както  и  като  експерт  в  конкретната  област,  в  която  е  поставена 
обществената  поръчка,  ще  ми  се  да  ви  задам  няколко  въпроса  за  пред 
читателите на изданията, в които пиша. Вярвам, че да за се популяризира един 
такъв сайт,  първата стъпка е той да бъде изряден и да бъде приет вътре в 
самата България. Изяснявайки обстоятелствата около поръчката ще помогне 
не само усилията Ви няма да бъдат заклеймени, но и ще насърчи българското 
интернет общество само да рекламира сайта.

Конкретните ми въпроси към Вас са:

В отговорите Ви до сега Вие не упоменавате коя консултантска фирма е била 
наета  да  изготви  критериите  за  обществената  поръчка.  Този  аспект  е  от 
критична  важност  поради  съмненията  за  конфликт  на  интереси  и  според 
законите  за  достъп  на  информация,  обществото  има  право  да  знае.  Коя  е 
фирмата и по какви критерии е била избрана?

В рамките на обществената поръчка, изготвена ли е оценка за състоянието на 
българския пазар и колко потенциални фирми биха могли да кандидатстват за 
поръчката?  При  такива  високи  изисквания  е  логично  да  се  заключи,  че  е 
възможно да няма български фирми, които да имат възможност да я изпълнят. 
Една такава оценка е задължителна в такъв случай, за да се прецени дали ще 
е нужно да се поканят чуждестранни фирми.

В  условия  на  криза,  такава  голяма  обществена  поръчка  внася  смут  е 
обществото. Дори всичко да е изрядно, предполагам, че сте наясно, че имиджа 
е много по-важен от документацията. Какъв обществен контрол над избирането 
на изпълнител и надзора на изпълнението сте предвидили?

Искрено се надявам да отговорите на тези ми въпроси. За жалост непълнотата 
на изнесената информация и мнозинството независими експертни оценки са 
единственото,  което  имаме  да  покажем  на  читателите  си.  Ще  е  жалко,  ако 
Вашето точно и конкретно мнение по горните три въпроса не бъде чуто, за да 
можем да разсеем съмненията.

С уважение,
Боян Юруков.
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