
Уважаема г-жо Христева,

Пише Ви Боян Юруков, блогър разследващ държавната поръчка за 2 милиона лева за 
туристически сайт (BG161PO001/3.3-01/2008/001-5) от бъдещата бивша ДАТ. Последните ми 
статии по въпроса предизвикаха небивал интерес предвид интервютата с вече бившата 
шефка на ДАТ и фирмата, която е изготвила изискванията за конкурса. Затова ми се ще да 
Ви задам три въпроса, свързани с този казус, превид факта, че отговорните на ДАТ се 
прехвърлят към Вашата институция:

• Къде могат да бъдат намерени книжата, изискванията и подадените документи на 
спечелилата фирма? Цялата тази информация е била вече свалена (по разбираеми 
причини) от сайта на ДАТ.

• Кой участва в одобряването на спечелилия конкурса и коя фирма спечели?
• Министерство на икономиката, енергетиката и туризма пое ангажимент пред медиите 

да преразгледа държавната поръчка за нарушения. Ще се случи ли това и кога може 
да очакваме резултат?

Както може би разбирате, българската интернет общественост обръща значително внимание 
в случая. В условия на криза българските интернет компании имат интерес за прозрачност 
при такива харчове и надали биха оставили тези въпроси да останат висящи във въздуха. По 
подобие на други държави в ЕС, аз вярвам, че вашата институция осъзнава ролята си в 
стимулирането не само на туризма, но и в осигуряването на допълнителни поръчки на 
опитните и честни компании, за да успеят да преживеят кризата. Вярвам, че ще ми 
отговорите в най-кратък срок, за да можем да разсеем съмненията отколо обективността на 
отговорните лица.

С уважение,
Боян Юруков.

Здравейте г-н Юруков,

Отговорът ни е :

По повод въпросната  поръчка,  Ви уведомявам,  че   комисията,  назначена  от  възложителя 
(ДАТ) е приключила работата си, изготвила е доклад до министър Трайков  с предложение за 
прекратяване на обществената поръчка, на основание чл. 39, ал.1, т.2 от ЗОП, поради това, че 
всички оферти  подадени в процедурата, не отговарят на предварително обявените условия 
на Възложителя. 

Следва  одобрение на доклада от министъра в качеството му на възложител  и издаване на 
решение за прекратяване на поръчката. 

След одобрението на доклада и издаването на решението за прекратяването на поръчката, 
участниците ще бъдат уведомени, както и ще бъде изпратена информация до регистъра на 
обществените поръчки за това.  


