
 
                                                             ХРОНОЛОГИЯ 
 

на примери за извършени нарушения на ЗОП при 
директно възлагане на задачи на Информационно обслужване АД 

 
                                 Материалът е подготвен след решение на УС на БАИТ 
 
Факт  1. През  1999  г.  е  обявено  от  страна  на МФ,  че  ще  бъде  разработена  НОВА  Данъчна 
Информационна Система /ДИС/. Старата е разработена в периода 1992‐1993  г., работи под 
управление  на  ДОС  и  се  счита,  че  от  технологична  гледна  точка  е  морално  остаряла, 
създаваща предпоставки за извършване на грешки, не даваща възможност за реализиране 
на нови управленчески идеи. 
Проведени  са  редица  срещи  с  най‐широк  кръг  представители  на  ИТ  бранша  (в  голямата 
заседателна зала на МФ бяха поканени ВСИЧКИ ИТ фирми и събрани представители на около 
40 от тях, които пожелаха да дойдат). След няколко месечни обсъждания и информирания, 
след като 3  консорциума работиха по Детайлно задание за ДИС,  възложено по задание на 
МФ,  задача  за разработка на ДИС беше възложена на Информационно Обслужване АД.  За 
целта на 28.12.2009 г. беше преведена сумата от 7.9 млн. лева на ИО АД. Нова ДИС не беше 
реализирана.  През  2006  г.  Държавата  „Подари“  морално  остарялата  (през  1999  г.)  ДИС  на 
общинската  администрация.  Тази  ДИС  работи  и  досега  в  общините,  без  поддръжка,  без 
възможност  да  се  коригират  натрупаните  грешки,  останала  на  технологичното  ниво  на 
развитие от 1992‐93 г. 
 
Факт 2.   През 2000‐2001  г. МФ започва да възлага поръчки на Информационно обслужване 
АД доставки на хардуерни компоненти за персонални компютри, доставки на компоненти за 
изграждане на  структурни кабелни системи,  доставки на  софтуерни продукти  за ремонт на 
компютри и др. Директно, в нарушение на ЗОП. От своя страна ИО АД също погазва закона 
при  изразходване  на  получените  от  МФ  средства.  Вместо  да  организира  търгове, 
"монополистът" събира оферти от самоволно избрани фирми. 
Христо  Трайков,  който  е  едновременно  висш  служител  в  МФ  –  Директор  на  Управление 
„Информационни Технологии“ и едновременно с това председател на УС на Информационно 
обслужване АД и Марио Манджуков, управител на ИО се опитаха да  убедят, че действията 
им са законни и в интерес на държавата, но същевременно не могат да посочат кой закон 
им позволява да заобикалят разпоредбите на Закона за обществените поръчки. 
 
 Факт 3.    2001  г.  „ЗЛЕ  ПОДГОТВЕНО  ЗАДАНИЕ  с  цел  предопределяне  на  победител“.  Почти 
христоматиен  пример  в  това  отношение  е  договорът  на  Министерството  на  финансите  с 
Информационно  обслужване  АД,  сключен  на  8  януари  2001  г.  Заданието  е    зле  написано 
именно за да осигури избора на фирмата на Министерството на финансите Информационно 
обслужванe АД. Това обуславя и липсата на други кандидати в надпреварата. Документите за 
участие в откритата процедура не отговарят на изискванията на чл. 36, ал. 1 от ЗОП, смятат 
представителите  на  БАИТ.  Законовият  текст  постановява,  че  “документацията  за  участие  в 
откритата процедура трябва да съдържа всички необходими данни,  указания и изисквания 
за  подготовка  на  предложението”.  В  случая  от  изпълнителите  се  изисква  “поддръжка, 
актуализиране,  усъвършенстване,  доставка  на  софтуер  и  хардуер,  системна  интеграция  на 
информационни,  комуникационни  и  управленски  системи,  специализирано  обучение  в 
системата  на Министерството  на  финансите  и  аутсорсинг  на  информационните  процеси”  ‐ 
все  разтегливи  формулировки.  След  като  в  търга  не  се  явяват  кандидати  (заради  зле 



подготвеното  задание),  възложителят  преминава  към  процедура  на  пряко  договаряне  и 
сключва тригодишен договор с “Информационно обслужване” за над 42 млн. лв.  
 
Факт 4. 2003 г. Три компании подават оферти за обявен от Министерство на финансите търг  
за изграждане на сателитна система, която да свързва всички митнически пунктове в 
България.  Кандидатите  са  "СИ  АЙ  ТИ  ЕС"  АД  (българска  фирма  със  100%  чуждестранно 
участие),  германската  ПЛЕНЕКСИС  и  първият  български  оператор  на  наземна  сателитна 
станция "ТРАНСАТ" АД.  
Чиновници  от  финансовото  министерство  са  създали  частна  фирма  специално  за  целта 
(спечелване на конкурса). При това седмица,  след като е обявен конкурсът от финансовото 
министерство. Служителите на държавната Информационно обслужване АД Георги Митев 
и  Костадин  Паев  са  съответно  изпълнителен  директор  и  председател  на  Съвета  на 
директорите  на  единия  от  кандидатите  ‐  "СИ  АЙ  ТИ  ЕС"  АД.  Двамата  са  участвали  и  в 
разработката на документацията за конкурса. Това опорочава процедурата по подготовката 
и обявяването на един от най‐важните проекти на финансовото министерство. Свързването 
на митниците в сателитна връзка ще позволи преноса на данни и обмена на информация в 
онлайн  режим.  Така ще  се  повишат  контролът  и  ефективността  на  работата  на митниците. 
Освен  това  ще  се  ударят  контрабандните  канали  както  и  данъчните  и  митническите 
нарушения. Фактически бъдещата VSAT мрежа ще контролира един от ключовите сектори на 
националната сигурност ‐ митниците. Дейност, касаеща българския национален суверенитет.  
Според  справка  от  АПИС  "СИ  АЙ  ТИ  ЕС"  АД  е  регистрирана  на  9  септември  2003  г.  със 
собственици  АД  "НАА  НОРД  АЛИАНС"  (Германия)  с  участие  80  процента  и  ООД  "ЕЛ  САТ" 
(Лихтенщайн)  с 20 процента. Фактите около регистрацията на   фирмата  ‐ "СИ АЙ ТИ ЕС" АД 
говорят  не  само  за  сериозен  конфликт  на  интереси,  но  и  за  възможна  злоупотреба  със 
служебно  положение.  Освен  че  20%  от  кандидата  се  държат  от  фирма,  регистрирана  в 
офшорна зона, в управлението на "СИ АЙ ТИ ЕС" АД фигурират и двамата високопоставени 
държавни чиновници Георги Митев и Костадин Паев. Те са пряко свързани с Министерството 
на финансите,  което провежда конкурса. Паев е директор на програмата "Комуникационна 
мрежа  на  Министерството  на  финансите"  в  държавната  фирма  "Информационно 
обслужване" АД (с мажоритарен собственик МФ). Длъжността на Костадин Паев означава, че 
той  е  отговорен  за  администрирането  на  комуникационната  мрежа  на  финансовото 
министерство.  В  тази  си  длъжност  Паев  е  участвал  в  изработването  на  документите  за 
конкурса  за  изграждането  на  сателитна  мрежа  на  митниците,  на  който  се  явява  като 
представител на частната фирма "СИ АЙ ТИ ЕС" АД. В Информационно обслужване АД работи 
и  Георги  Митев.  Той  е  директор  на  програма  "Системно  и  техническо  осигуряване". 
"СИ  АЙ  ТИ  ЕС"  АД  е  регистрирана  от  Софийския  градски  съд  точно  една  седмица  след 
обявяването на конкурса в Държавен вестник. Тази експедитивност  подсилва съмненията, че 
управителите на "СИ АЙ ТИ ЕС" са имали вътрешна информация за готвената процедура 

Освен  това  "СИ АЙ ТИ ЕС"  е  регистрирана  в  софийския ж.к.  "Изгрев",  ул. 165,  бл. 3.  Това  е 
една от сградите на държавната фирма "Информационно обслужване".  

Шефът на Паев и Митев ще прави оценка на офертата им 

Всичко е добре познато от родната практика ‐ имаш си фирма, обявяваш си конкурс. Факт е, 
че двама от   директорите на   "Информационно обслужване"   управляват частна фирма със 
сходен предмет на дейност? Какво е отношението на "Информационно обслужване" АД към 
подготовката  и  провеждането  на  цялата  процедура?  В  управителния    съвет  на 
Информационно  обслужване  АД  е  Иван  Сариев,  който  е  директор  на  дирекция 



"Информационни системи" в Министерството на финансите. Той  оглавява и комисията, която  
оценява  кандидатите  в  конкурса  за  сателитна  система  на  митниците.  Как  той  ще  оцени 
собствените си директори в новото им битие на управители на частна фирма? Ще позволи ли 
министърът  на  финансите  да  бъде  опорочена  процедурата?  Фирмата,  която  спечели 
конкурса,  трябва  да  гарантира  в  най‐висока  степен  сигурността  на  информацията  и 
националния  интерес,  а  не  да  отговори  на  нуждите  на  недобросъвестни  държавни 
чиновници. 
 
Факт 5. 2006 г.   В Държавен вестник  е публикувано постановление на МС за закупуване на 
легализиран софтуер на компанията "Майкрософт". Министерството на финансите заобикаля 
ЗОП  и  избира  фирма,  без  преди  това  да  е  обявило  търг.  Фирмата  е  Информационно 
обслужване АД.   Държавната фирма "Информационно обслужване" АД, чийто принципал е 
МФ,  закупува софтуера от друга фирма и  го предоставя за ползване на правителството  ( по 
всички  икономически  закони  и  търговски  правила  ако  фирмата  доставчик  не  формира 
печалба,  тогава  за  какво  съществува  и  работи  тя,  от  какво  съществува,  ако  не  добави 
стойност?).    ИО  АД  изразходва  получените  от  МФ  средства,  без  да  организира  търгове,  а 
събира оферти от самоволно избрани фирми. 
В  същото  време  изпълнителният  директор  на  държавното  дружество  Марио  Манджуков 
твърди че ръководената от него фирма не е субект по силата на ЗОП и няма правомощията 
да  организира  търгове.  Като  акционерно  дружество  с  99,7%  държавно  участие  ние 
изпълняваме  поръчки  на  собственика,  подчертава  Манджуков.  "Информационно 
обслужване" АД прилага процедурата на вътрешно фирмени конкурси. Откъде става ясно, че  
Информационно обслужване АД не е субект по силата на ЗОП не е ясно. Според ЗЗК в този и 
във всички останали случаи има директен конфликт на интереси, когато МФ възлага задачи 
на Информационно обслужване АД, заплащани с държавни пари. 
 
Факт  5.  2007  г. Информационно  обслужване  АД  „спечели“  търг  на МФ  за  45  млн.  лева. 
Министерството на финансите избира ИО АД да поддържа и надгражда информационните 
системи на ведомството и агенциите към него през следващите три години. Договорът е на 
стойност 45 млн. лева и е подписан на 4 април 2007. Към тази дата в официалния регистър 
на Агенцията за обществени поръчки той не фигурира. Предложената от ИО АД цена е по‐
висока  от  тази  на  другия  участник  –  СТЕМО.  "Информационно  обслужване",и  досега 
изпълняваше  тези  функции.  Старият  договор  за  поддръжка  с  държавната  ИТ  компания  е 
изтече в средата на февруари 2007. 
 
Факт  6.  2008  г.  Държавната  фирма  Информационно  обслужване  АД,  собственост  на 
финансовото  министерство,  “печели“  обявения  от  принципала  си  търг  за  изграждане  на 
информационна  система  за  управление  и  следене  на  средствата  от  структурните  фондове 
(ИСУН).   МФ прави  търг при неконкурентна  среда и не обявява в  тръжните книжа,  че вече 
имало 4 готови модула. с разработчик ИО АД/ 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО  на  държавната  фирма  „Информационно  обслужване"  да  изгради  новата 
ИСУН е типичен пример на конфликт на интереси ‐ на първо място е конфликтът на интереси, 
в  който  изпада  зам.  финансовият  министър  Димитър  Ивановски.  От  една  страна,  той  е 
председател  на  Надзорния  съвет  на  Информационно  обслужване  АД,  а  от  друга,  е 
заместник‐министър  на  финансите  и  главен  координатор  по  харченето  на  европарите  от 
структурните фондове.  
 
Факт 7. 2008 г. Поредно Незаконно възлагане на задача на Информационно обслужване АД 
задача  без  обявена  обществена  поръчка.  Това  е  подготвеното  и  невнесено  от  БАИТ  дело 



срещу  МФ  (Орешарски).  По  това  поредно  скандално  проявление  на  МФ  с  възлагане  на 
Информационно  обслужване  АД  поръчка  без  търг  беше  организирано  парламентарно 
питане (в предишния парламент) към министър Орешарски от народния представител Иван 
Иванов от парламентарната група на ДСБ. 
 
С Решение РМФ‐21/25.01.2008 г. Министерството на финансите е открило открита процедура 
за  възлагане  на  обществената  поръчка  с  предмет  „Доставка,  адаптиране  и  пилотно 
внедряване на Информационна  система  за местни данъци и такси” и максимална обща 
стойност на поръчката 830 000 лв. без ДДС.  
 
Впоследствие,  с  Решение  №  PMФ‐73/22.02.2008  г.  откритата  процедура  за  възлагане  на 
обществена  поръчка  е  прекратена  на  основание  чл.  39,  ал.  1  от  ЗОП  поради  установени 
несъответствия  и  непълноти  в  техническото  задание  на  изготвената  и  одобрена 
документация.  
 
Съгласно информацията, съдържаща се в Решение №7/26.05.2009  г., без да се открива нова 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка, проектът – предмет на прекратената 
процедура е  възложен въз основа на Договор № 264/30.05.2008  г. между Министерство на 
финансите и Информационно обслужване АД въз основа на план графици за 2008 г. и 2009 г. 
 
Самият  Договор  №  264/30.05.2008  г.  между  МФ  и  ИО  АД  е  сключен  след  проведена  на 
основание  чл. 90,  ал. 1,  т. 8  от  ЗОП процедура  за договаряне без  обявление,  при  която  е 
договаряно  единствено  с  ИО  АД  (видно  от  Решение №РМФ‐119/30.04.2008  г.  Предмет  на 
поръчката  е  изпълнение  на  допълнителен  обем  дейности  във  връзка  с  изпълнение  на 
договор №ДОГ‐177 от 03.04.2007 г.. Като мотиви за избор на този вид процедура в Решение 
№РМФ‐119/30.04.2008  г.  е  изтъкнато  наличието  на  непредвидени  обстоятелства, 
представляващи  фактическо  увеличение  на  обема  на  дейности  по  усъвършенстване, 
доокомплектовка,  извънгаранционно  поддържане,  интегриране  и  консултантски  услуги  за 
Министерство  на  финансите,  Национална  агенция  за  приходи  и  Aгенция  „Митници”. 
Посочено  е,  че  в  протокол  №4/27.02.2008г.  от  заседанието  на  Съвета  за  управление  на 
договор №ДОГ‐177  от  03.04.2007г.,  са  описани  в  детайли  обстоятелствата,  наложили  тази 
необходимост, който протокол е неразделна част от документацията на процедурата.  
 
Самият договор №ДОГ‐177 от 03.04.2007 г.  е сключен след проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, видно от Информация за сключен договор – виж факт 5.  
 
Ето  как  830  000  лева  се  превеждат  на  Информационно  обслужване  АД  без  Обществена 
поръчка.  Всичко е облечено в документи, но дали е законно? Създаден е механизъм, който 
позволява БЕЗКОНТРОЛНО да се НАЛИВАТ пари в Информационно обслужване АД и оттам да 
се  „доразпределят“  ‐  ако искаш –  консултанти,  ако  искаш  външни  експерти –  къде  са  най‐
добрите  експерти  и  консултанти  –  естествено,  в МФ.  Само  ако  се  погледне  сформираната 
начело с Атанас Кацарчев група за КОНТРОЛ и УПРАВЛЕНИЕ на тази задача (публикувано на 
сайта  на МФ),  се  вижда,  колко  консултанти  се  хранят  от  тази  задача.  На  практика  сега  се 
възлага отново, за нови пари това, за което през 1999 беше платено (виж Факт 1). Поставяме 
въпроса:  Какъв  е  резултата?  Отговор  –  Резултат –  пълна  НУЛА.  Похарчени  пари – 7.9  млн. 
лева през 1999 г. и сега договор за 830 000 лв. Националното сдружение на общините и МФ 
организираха „чадър“ (съобщения, писма, уведомяващи как се разработва „една програма, 
която ще бъде БЕЗПЛАТНА“)  с  цел общините да не вземат никакви други решения и да не 
предприемат никакви инициативи с цел да си решат проблема. Информационно обслужване 



АД  непрекъснато  заявяваше  по  всеки  повод,  че  има  възложена  задача  (за  разработка  на 
Данъчна  информационна  система)  и  ще  я  внедри  навсякъде.  На  проявата  БАИТ  ЕКСПО  в 
Интер Експо Център през Октомври 2009 в присъствието на зам. министър Първан Русинов 
изпълнителният  директор  на  Информационно  обслужване  (представен  в  качеството  на 
представител  на  Министерство  на  Финансите  !?)  заяви,  че  до  края  на  годината 
„Системата  ще  се  внедри  в  100  общини“.  В  резултат  на  „усилената“  и  ВИСОКОПЛАТЕНА 
работа  към  17.12.2009    Информационно  обслужване  АД  не  е  внедрило  решение,  в 
изпълнение  на  посочения  по‐горе  договор  В  НИТО  ЕДНА  ОБЩИНА.  До  края  на  2009  е 
немислимо да се направи каквото и да е внедряване в която и да е община.  
Това е причината ние като български граждани да искаме за се затвори кранчето за изтичане 
на  нашите  пари.  С  това  искаме  да  помогнем  на  Министъра  на  Финансите  да  защити 
обществения интерес и да спре най‐после тази срамна и противозаконна продължаваща във 
времето  практика.  Противозаконна  рецидивираща  пред  очите  на  всички  практика  на 
съсипване на българския ИТ Пазар. 

Допълнителен  Факт.  Перманентно.  Всеизвестно  е,  че  от  1992/1993  г.  Министерство  на 
Финансите  чрез  своя  бивш  Изчислителен  център  (по‐късно  апортиран  в  Информационно 
обслужване  АД)  разпространи  във  всички  бюджетни  организации  –  читалища,  общини, 
училища и  т.н.  Една програма  за  работа на  счетоводство,  наречен ФСД на МФ  (по‐късни и 
програмен продукт ТРЗ и Кадри). Те са реализирани на модерното през тези години развойно 
средство  Clipper.  Към  днешна  дата  на  тези  бюджетни  организации  се  внушава,  че  ако  не 
работят  с  “програмните  продукти  на  МФ,  няма  да  им  бъдат  приемани  отчетите.  Как  се 
реализира  това?  Когато  съответните  счетоводители  идват  да  предадат  Отчетите  си,  те  са 
длъжни  да  ги  представят  не  на  специалисти  на  МФ,  а  първо  да  минат  за  преглед  пред 
специалисти  на  Информационно  обслужване  АД.  Те  веднага  познават  дали  въпросните 
Отчети са генерирани с програмния продукт ФСД или друг продукт.  Тези, които са попаднали 
под  влиянието  на  “  Ерес”  (закупили  са  други  програмни  продукти)  се  връщат  за 
“дообработка”. При тази постановка, няма много желаещи да си сменят програмния продукт. 
Някъде счетоводителите твърдят, че били “ длъжни” да работят с ФСД на МФ. Това разбира 
се не е вярно, но това им се внушава с горната практика (не написано, негласно, но ефектно). 
Освен  това  на  Интернет  страницата  на  МФ  в  ясен  и  категоричен  тон  е  написано,  че  на 
определен  етап  от  проверката  резултати  от  работата  на  счетоводителите  на  бюджетните 
организации се ПРЕДАВАТ на специалисти от Информационно обслужване АД – с посочени 
имена и телефони (има ги и сега).  

В  България  се  предлагат  над  80  програмни  продукта  за  автоматизация  на  счетоводната 
дейност.  Всеки един от  тях  е  по‐съвременен и по‐качествен от  въпросния ФСД на МФ. И  в 
същото време се провежда политика на задушаване на инициативата и принуждаване да се 
работи с морално остарели продукти. Тази практика на “държавата ще достави БЕЗПЛАТНО 
една програма” за съжаление се практикува все още. Модерното и демократично правило: 
Държавата  разработва  и  осигурява  спазване  на  правилата  за  работа,  а  реализацията  се 
извършва в конкурентна среда на базата на най‐изгодната оферта” просто не е по вкуса на 
партньорството МФ ‐ Информационно обслужване АД. Има публично – частно партньорство, 
това какъв ли вид партньорство е (може би “ партньорство на “дългите лъжици”)? 
 
БАИТ, 2010 г. 
 
 
 


