З
Защо граж
жданите на
н Разгра
ад стават жертва на скъпи р
ремонти?
?
О
Община Разград заслужав
ва специ
иално внимание при анал
лиз на
провед
дени общ
ществени поръчки заради установен
у
ни систем
мни пробл
леми и
наруш
шения. Нова проекттна иници атива осъ
ъществява
а гражданнско наблю
юдение
на общ
ществените поръчки
и в Лудого
орието. Це
ентърът за
а съзидатеелно правосъдие
в Разгр
рад създа
ава с прое
ект „Гражд
дански наб
блюдател в Разград
д“ механи
изъм за
повише
ена отчеттност в ра
азходване на обществени ср
редства и увеличав
ване на
прозра
ачността на
н публичн
ните инсти
итуции в област
о
Ра
азград, чреез огласяв
ване на
корупц
ционни пра
актики и зл
лоупотреб
би.
О
Община Разград е най-гол
лямата община
о
и областеен център
р, като
обхващ
ща 22 на
аселени места с населени
ие около 55 000 души. Основен
О
възлож
жител на обществен
о
ни поръчки
и е Общин
на Разград
д.
Е
Екип на АДФИ
А
е иззвършил ф
финансова
а инспекция в общи
ина Разгр
рад и е
състав
вил 3 актта за уста
ановяване
е на адми
инистративни нар
рушения (доклад
(
№ ДП3РЗ-2/12.0
03.2019 г.). Финанссовите ин
нспектори са устан
новили общо
о
5
i
наруш
шения: Пр
роверени
и са 2 о
обществени поръчки на о
обща сто
ойност
442 729 лв. безз ДДС. Осъществе
ен е конттрол на 2 догово ра на сто
ойност
380 143 лв., като
к
са установе
ени 17 76
63 лв. нецелево
н
о изразхо
одвани
ни. Инспеккцията е проведенаа със зад
дачи: 1.
средсттва, които са възстановен
Провер
рка за законосъоб
бразност на отчеттените пр
рез 2015 г. разхо
оди на
бюдже
етни средсства за де
ейностите за зимно поддърж
жане и снеегопочиств
ване на
общински пътищ
ща, във връзка със сспазване на
н норматтивната урредба в об
бластта
бществени
ите поръ
ъчки, скл
лючените договори
и, изпъл
лнението им и
на об
плащанията по тях.
т
Прове
ерка на уссвояването
о по предн
назначениие на полу
учените
средсттва в съоттветствие с целево
ото им пре
едназначе
ение, кактто и спазв
ване на
разпор
редбите на
а чл. 56 от
о Постано
овление №380/29.1
№
2.2015г. нна Министтерския
съвет за изпълн
нение на държавни
ия бюджетт на РБ за
з 2016 г.;; 2. Прове
ерка за
законо
осъобразно
ост на отч
четените през 2016
6 г. разход
ди на бюд
джетни ср
редства
за дей
йностите за
з зимно поддържа
п
ане и снеггопочиства
ане на об
бщински пътища,
п
във вр
ръзка със спазване на норма тивната уредба
у
в областта
о
нна общесттвените
поръчкки, сключ
чените до
оговори, изпълнен
нието им и плащ
щанията по
п тях.
Провер
рка на усвояванет
у
то по пр
редназнач
чение на получениите средства в
съотве
етствие с целевото
ц
им предна
азначение
е, както и спазване
с
нна разпор
редбите
на чл..48 от По
остановле
ение №37
74/22.12.20
016 г. на
а Министеерския съ
ъвет за
изпълн
нение на държавн
ния бюдж
жет на РБ
Р
за 2017 г.; 33. Проверка за
законо
осъобразно
ост на отч
четените през 2017
7 г. разход
ди на бюд
джетни ср
редства
за дей
йностите за
з зимно поддържа
п
ане и снеггопочиства
ане на об
бщински пътища,
п
във вр
ръзка със спазване на норма тивната уредба
у
в областта
о
нна общесттвените
поръчкки, сключ
чените до
оговори, изпълнен
нието им и плащ
щанията по
п тях.
Провер
рка на усвояванет
у
то по пр
редназнач
чение на получениите средства в
съотве
етствие с целевото
ц
им предна
азначение
е, както и спазване
с
нна разпор
редбите
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на чл..47 от Постановле
ение №33
32/22.12.2
2017г. на Министеерския съ
ъвет за
изпълн
нение на държавния
д
я бюджет на РБ за 2018
2
г.
О
Община Разград
Р
е била обе
ект на вто
ора прове
ерка през 2020г. отт АДФИ
(доклад
д № ДИ
ИД7РЗ-1/16.01.2020
0 г.). В резултат е състаавен 1 акт
а
за
админ
нистратив
вно наруш
шение, катто са пред
дприети последващ
п
щи действия по
ЗДФИ.. Инспекто
орите са проверил
ли 1 обще
ествена по
оръчка наа обща сттойност
427 027 лв. без ДДС.
Д
Уста
ановени с
са 2 наруш
шения.ii Констатир
рани са вр
реди за
5431 л
лв., които
о са възст
тановени
и. В хода на прове
ерката саа ревизир
рани 30
догово
ора на обща
о
сто
ойност 1 98 953 лв. и са установеени 33 830 лв.
нецеле
ево изразходвани
и средств
ва. Финан
нсовата ин
нспекция има обхв
ват със
задача
а: 1. Пров
верка за законосъо
образностт на разх
ходванетоо на сред
дствата,
предосставени от центр
ралния б
бюджет за
з
компенсации и субсид
дии за
автомо
обилния транспортт, в съо
ответствие
е с изискванията, определ
лени в
Наредб
бата за уссловията и реда за
а предоста
авяне на средства
с
зза компен
нсиране
на нам
малените приходи от прила
агането на
а цени за
а обществвени пътн
нически
превоззи по автомобилни
ия транспо
орт, пред
двидени в нормати вните акттове за
опреде
елени каттегории пъ
ътници, зза субсид
диране на
а обществвени пътн
нически
превоззи по нере
ентабилни
и автобусн
ни линии във вътре
ешноградсския транс
спорт и
трансп
порта в планински и други рай
йони и за издаване на превоззни документи за
извърш
шване на превозите
п
е за период
да от 01.0
01.2017 г. до
д 31.12.22017 г.
В анализи
ирания пе
ериод е п
проведена
а финансо
ова инспеккция от АДФИ
А
в
Общин
нско пред
дприятие
е „Ремон тстрой“ гр. Разгр
рад (Докл
лад № ДИ
ИД7РЗ2/06.06
6.2019 г.).. Съставе
ени са 2 акта за админис
стративни
и наруше
ения в
резулттат на установе
ено 1 н
нарушени
ие (чл.24
4, ал.1 от Зако
она за
счетов
водството)). Провер
рен е 1 договор
р на стойност 233 726 лв.. и са
предприети пос
следващи
и действи
ия по ЗДФ
ФИ. Прове
ерени задаачи: 1. Пр
роверка
за зако
оносъобра
азност отн
носно спа
азването на
н норматтивните акктове, уре
еждащи
бюдже
етната, фи
инансово--стопанска
ата и отчетната де
ейност заа изгражд
дане на
светоф
фарна уре
едба в гр
р. Разград
д през 2018 г., в т.
т ч. склю
юченият договор,
негово
ото изпълн
нение, изв
вършените
е плащани
ия и докум
ментална ообоснован
ност на
отчете
ените разхходи. Може
е да се на
аправи изв
вод за вис
сок риск п
при управ
вление
на пуб
блични ср
редства в ОП „Рем
монтстрой
й“ гр. Разгград - при
и невисок
ка сума
(23726
6лв.) са съ
ъставени 2 акта за нарушен
ния.
М
Могат да бъдат ид
дентифиц ирани някколко тенденции, сслед прегглед на
през посл
общесттвените поръчки,
п
ледните 4 години: в Общи
ина Разгр
рад са
концен
нтрирани най-гол
лемите п
по стойност обществени
и поръч
чки на
терито
орията на област
т Разград
д. Наблюд
дава се относител
лно голям
м брой
общесттвени пор
ръчки (при
и една тре
ета от вси
ички), при които учааства сам
мо един
кандид
дат, незав
висимо от стойносттта на изпъ
ълнение. Между тяях има таккива на
ниска стойност – за няко
олко хиля
яди лева и на стойност 9 5500 000 ле
ева (за
ране и изв
возване на битови отпадъци и почис
стване наа улици).
събир
П
Почти ви
инаги при процедуури на висока и средна сстойност, когато
участват повече
е от един кандидат,, комисиятта по избо
ор недопууска до уча
астие в
ране голям
ма част или
и
всички
и с изклю
ючение на
а един учаастник, ко
оето до
класир
голяма
а степен компромет
к
тира прин ципа за ко
онкуренци
ия и обезссмисля ре
еалното
състеззание меж
жду участн
ниците. М отивите за
з отстра
аняване, н
най-често
о са за
несъответствия
я с техническото ззадание на
н възлож
жителя. В немалка част от
случаи
ите възло
ожителят приема (странна
а) методи
ика на ооценяване
е чрез
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постав
вяне на точки на кан
ндидати, п
при които се достига и до про
отивореч
чиви от
гледна
а точка на
а обществ
вения инттерес резултати и съответноо класиран
ния.
К
Каква е цената на 1,5 милио
он лева по-скъп ре
емонт в ж
ж.к. Орел?
?
П
При разгл
леждане и анализ н
на общесттвените по
оръчки пррез послед
дните 4
години
и се откро
оява една много дисскутирана
а процедура, наричаана „сканд
дална“.
Процед
дурата „И
Избор на изпълните
и
ели за изв
вършване на строиително-мо
онтажни
работи
и по проеккт „Паркоу
устрояване
е на зелен
ните площ
щи в кв. „О
Орел“, гр.Р
Разград
по дв
ве обособ
бени поззиции: 1. Благоус
строяване и паркооустроява
ане на
междуб
блокови пространст
п
тва в ж.к. „Орел“, етап
е
1 – в 27 на бррой кварттали гр.
Разгра
ад; 2. Изграждане и възстановвяване на зелена ср
реда – юж
жен парк „О
Орел“ в
кв. 615
5 гр.Разгр
рад, е отткрита с решение на кмета
а на общ
щина Разгград от
17.05.2
2017г. По първата обособен
на позици
ия кандида
атите са 7, а по втората
в
обособ
бена позиция са 4, като меж
жду тях им
ма кандида
ати и за д
двете обо
особени
позици
ии. До отваряне
о
на цено
ови офертти са допуснати 5 кандидата по
обособ
бена пози
иция №1 и 3 канди
идати по обособен
на позициия №2 с ценови
предло
ожения, ка
акто следв
ва:
О
Обособен
на позиция
я №1
1
1. „Девня
я трейд“ ООД с цено
ово предложение 3 877 387.888 лева без ДДС;
2
2. Консор
рциум „ПС
СП- Пътно
о строител
лство“ ДЗЗ
ЗД с ценоово предло
ожение
3 893 646.03
6
лев
ва без ДДС
С;
3
3. „Пътстрой Варна
а“ ЕООД с ценово предложе
п
ние 3 9133 320.19 ле
ева без
ДДС;
4
4. ДЗЗД „Абритус
„
Гардън“ с ценово предложен
п
ние 3 799 784.95 ле
ева без
ДДС;
5
5. Консор
рциум „Р
Разградскки
2 791 453.20
4
лев
ва без ДДС
С.

строи
ители“

с

ценовоо

предложение

Обособ
бена позиция №2
1
1. „Пътстр
рой Варна
а“ ЕООД с ценово пр
редложение 657 5022.39 лева без
ДДС;
2
2. ДЗЗД „А
Абритус Гардън“с ц
ценово пре
едложение
е 585 348..72 лева без
б
ДДС;
3
3. Консорциум „Обе
единение Разградскки строите
ели“ с ценоово
предло
ожение 444
4 373.63 л
лева без ДДС.
Д
С
Системата
а на оцен
няване на
а кандида
атите, зал
ложена в методика
ата, се
изчисл
лява с ма
атематичес
ска форм
мула. В сл
лучая най
й-голяма ттежест 60
0% има
точковата оценкка „Органи
изация на изпълнен
нието“. Вси
ички кандиидати и по
о двете
обособ
бени пози
иции, с иззключение
е на канд
дидата ДЗ
ЗЗД „Абриитус Гардън“, са
оценен
ни от ком
мисията с по 80 тточки. ДЗ
ЗЗД „Абри
итус Гард
дън“ и по
о двете
обособ
бени позиц
ции е оцен
нено с макксимални 100 точки
и. Заради предвар
рително
залегналата по-ниска те
ежест на предложе
ената цен
на се стиига до сл
ледното
класир
ране:
О
Обособена
а позиция №1
1
1. място ДЗЗД
Д
„Абри
итус Гардъ
ън“ - 92.04
4 точки при цена 3 7799 784.95
5 лева;
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2
2. място Консорциу
К
ум „Разгра
адски строители“ – 88.00
8
точкки при цена
а
2 791 453.2
20 лева;
3
3. място Девня
Д
трей
йд“ ООД – 79.60 точ
чки при це
ена 3 877 3387.88 лев
ва;
4
4. място Консорциу
К
ум „ПСП- П
Пътно стро
оителство
о“ ДЗЗД- 779.51 точки
и при
3 893 646.0
03 лева;
5
5. място „П
Пътстрой Варна“
В
ЕО
ООД-79.40
0 точки при
и цена 3 9913 320.19
9 лева.
О
Обособена
а позиция №2
1
1. място ДЗЗД
Д
„Абр
ритус Гард
дън“ -92.78
8 точки пр
ри цена 5885 348.72 лева;
л
2
2. място Консорциу
К
ум „Обеди
инение Раззградски строители“
с
“ - 88.00 точки
при цен
на 444 373
3.63 лева;
3
3. място „Пътстрой
й Варна“ Е
ЕООД - 78.28 точки при цена 6657 502.39 лева.
С
Сключени са догово
ори с классирания на
а първо мя
ясто и по д
двете обо
особени
позици
ии един и същ
с
изпъл
лнител ДЗ
ЗЗД „Абри
итус Гард
дън“.
П
По първа
ата обосо
обена поззиция печ
чели канд
дидат, нааправил ценова
ц
офертта с 1 000
0 000 лева повече
е от офер
ртата на класиран
ния на 2 място
кандид
дат, зара
ади предв
варително
о заложен
ната мето
одика на оценяване. По
вторатта обособена позиц
ция печел
ли кандид
дат, напра
авил офе рта със 140
1 000
лева повече от
о оферттата на кандидаттът, клас
сиран наа второ място.
дурата скандализи
с
ира месттната общественост освенн с избо
ора за
Процед
изпълн
нител и с некачес
ственото изпълнен
ние, консттатирано многокра
атно от
жители
ите на град Разгра
ад. Изнессена е публична информациия за започнало
разсле
едване от страна на
а прокураттурата.
О
Обширна статия „Разградск
„
ки компле
екс „Орел
л“ и бълггарската работа
свърше
ена – нед
довършена
а…“ с авто
ор жител на Разгра
ад е публиикувана в местен
вестни
ик (Симео
он Кръстев, „Екип
п 7“, 20..07.2019г.)). Граждаанинът споделя
с
наблюд
денията си,
с че квар
рталът се почиства некачеств
вено, пеш
шеходните пътеки
и трото
оарите са
а строени от „неком
мпетентни““ майстори, паветатта са подредени
вълноо
образно и когато ходиш п
по тях имаш
и
чув
вство, че играеш балет,
бордюрите са по
оложени и укрепени
и с бетон през
п
мразовитите д
дни на зим
мата и в
топлитте дни се рушат,
р
меж
жду пътекките до входовете се
с очертавват (заград
дени от
бордюрчета) ниски площи
и, които п
при обилен дъжд се
е пълнят с вода, на
а много
о на ста рите бор
рдюри и поставянеето на нови се
места при премахването
образууват дълб
боки тран
ншеи, кои
ито или са
с оставе
ени празнни или са
а били
напълн
нени със строител
лни отпад
дъци, с ко
оето са унищожен
у
ни доста зелени
площи. Мнениетто на автора се сп
поделя отт жителит
те на квар
ртал „Оре
ел“. Не
е необ
бходимо да си специалист, за
а да се ви
иди към на
астоящия момент следите
с
от нека
ачествено
ото изпълн
нение.
В
Валентин Василев, кмет на
а град Ра
азград по време нна възлаггане на
спорна
ата общесствена по
оръчка отр
рича срещ
щу него лично
л
да има обра
азувано
разсле
едване („В
Валентин Василев в право на отговор: Нямаа престъп
пление,
ръководил съм
м се само от зако
она.“ (17.10.2020г.). Коментаарът е по
о повод
публиккация въ
ъв вестник „Еки
ип 7“ от 12.10.2020г. със за
аглавие
„Специ
иализиран
ната проку
уратура ра
азследва бившия
б
км
мет на Раззград.“ Ва
алентин
Василе
ев признава, че Управляващ
щия орган е наложил финанссова кореккция по
проектта в ж.к. „О
Орел“, но
о същата е била об
бжалвана от Общинна Разгра
ад пред
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съда. Бившият кмет споменава, чче поради
и противо
оречие и празноти между
отделн
ните закони (ЗОП и ЗУСЕС
СИФ) Върховен админист
а
тративен съд е
потвърдил фи
инансовото наказзание. Ме
еждувременно Вал
лентин Василев
В
отбеля
язва, че пр
ри предходното упр
равление на Разград (от 20055 до 2015гг., кмет
Денчо Бояджи
иев, БСП
П) по по
овече отт 25 про
оекта саа констат
тирани
нередн
ности, като на Общ
щина Раззград са наложени
н
и и платен
ни добро
оволно,
без об
бжалване редица финансов
ф
ви корекц
ции, чиито
о обща сттойност е около
1.8 ми
илиона лева.
л
За
а това тввърдение (обвинен
ние) на ппредишния кмет
Валенттин Васи
илев не е напра
авен коме
ентар до
о моментта от сегашния
градон
началник Денчо
Д
Боя
яджиев.
В Бележка
а на реда
акцията на
а вестник „Екип 7“ под правоото на отгговор е
публиккуван тексст: „В мате
ериала до бросъвесттно и точн
но са цитиирани данните от
образууваното с постанов
вление отт 15 юни на Специ
иализиран ата проку
уратура
досъде
ебно прои
изводство, което не
е е срещу
у неизвесттен извърршител, а срещу
„длъжн
ностно лице кметт на общ
щината“. Какъв ще
щ бъде резултаттът от
разсле
едването, дали то ще бъде прекратен
но поради
и липса наа престъп
пление,
или ня
якой ще бъде при
ивлечен ккато обви
иняем, то
ова може да реши
и само
Специа
ализирана
ата прокуратура, ка
акто сме отбеляза
али.“ Комеентар по темата
прави и настоящият кме
ет на Общ
щина Разгград Денч
чо Бояджииев. „Мас
слото в
огъня е ремонттът на ж.к.
ж
„Орел “. Там де
ействител
лно се иззвършиха пълни
безобр
разия. Тов
ва е пълно безхабе
ерие и кра
адене на европейсски ресурс
с. След
като направим ревизия, засечката
а ще пока
аже – аз мисля, чее миниму
ум два
милио
она няма да ги има
а. Отсега знам, че има две детски
д
плоощадки, ко
оито са
влезли
и в бюдж
жета на проекта,
п
а тях въо
обще ги няма.“
н
(веестник „Е
Екип 7“,
11.07.2
2019г.)
О
Оглушите
елно мъл
лчание ккънти въ
ъв въздуха на Раазград за
а този
луксоззен ремон
нт с много
о лошо иззпълнени
ие…
П
Провежда
ане на кон
нкурс за възлагане
е на упра
авлението на социалната
услуга
а в общн
ността: Звено
З
„Ма
айка и бебе“
б
на териториията на Община
О
iii
Разгра
ад е инте
ересен пр
ример. В процеду
урата уча
астват дввама канд
дидати:
сдруже
ение „Жанета“ и сдружение
с
е “Център
р за съзи
идателно правосъд
дие“. В
анализза единия
ят кандидат (СНЦ „Жанета“) е нареч
чен условвно „люби
имец“ и
очаква
ано той пе
ечели проц
цедурата. Установе
ено при ан
нализа е нналичие на груби
и същ
ществени нарушени
н
ъответстви
ия, заради
и, които ввместо да
а бъде
я и несъ
обявен
н за спече
елил, „кан
ндидатът-л
любимец“ е следва
ало да бъ
ъде отстра
анен. В
комисията по избора
и
участва длъ
ъжностно
о лице (за
аместник--кмет), което е в
конфл
ликт на ин
нтереси по отноше
ение на фаворитът
т. Членовеете на ком
мисията
оценяв
ват по-ви
исоко „лю
юбимия“ кандидат, независ
симо, че предста
авените
докуме
енти от “Ц
Център за
а съзидат елно прав
восъдие“ доказват много по
о-добър
опит, с пъти повече рефе
еренции, п
по-подготв
вени специ
иалисти наа екипа.
С
Спечелилият канди
идат СНЦ „Жанета
а“ е следв
вало да б
бъде отстранен
преди да бъд
де допусн
нат до ккласиране
е, защото
о предстаавените от
о него
докуме
енти не отговарят на изисквванията на възложителя и нна норматтивната
уредба
а. Обявен
ният за спечелил не е по
осочил сред своиите специ
иалисти
задълж
жителното
о наличие
е на мед
дицински специали
ист за п редоставя
яне на
услугатта. Важен
н извод може да бъде на
аправен, че е неввъзможно да се
предосставя услууга на малки бебетта, без уч
частие на медициннски специ
иалист.
Възлож
жителят, чрез
ч
назн
начената о
от него комисия по
о избора, не отчитта това
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обстоя
ятелство и обявява за класи ран на пъ
ърво мястто кандидаат, който няма в
своя екип медиц
цински специалист.. Заповедта на Кме
ета на общ
щина Разград за
избор на доста
авчик на услугата е обжал
лвана пре
ед Админнистративе
ен съд
Разгра
ад, който (очаквано
о) потвър
рждава ре
ешението (съдия С
Светла Робева).
Съдебният актт е под
дложен н
на съде
ебен кон
нтрол пр
ред Вър
рховен
админ
нистратив
вен съд и предстои първо зас
седание.
В момента
а на изготтвяне на а
анализа е отворена
а процедуура „Инженерингпроекттиране, иззпълнение
е на СМР и упражня
яване на авторски надзор на
а обект
„Изграж
ждане на съвремен
нна градсска среда, чрез бла
агоустроявване на Северен
С
градски парк гр.Разград, рехабилит
р
тация, изгграждане и възстанновяване на
н зони
за отди
их“ с възл
ложител Община
О
Ра
азград. Пр
рогнозната
а стойносст на поръчката
е 5 500
0 000 лева
а без ДДС
С. Докумен
нти за участие са по
одали дваама кандид
дати: 1.
„АВ БИ
ИЛД“ ЕОО
ОД гр. София и 2. ДЗЗД „НИ
ИВЕЛ АКВ
ВА“ – обеединение на две
дружесства: „Нив
вел строй
й“ ЕООД и „Аква Конструкш
К
шън“ ЕООД
Д. Към момента
комиси
ията по иззбора е пр
риела докуументите за участие на първвия кандид
дат без
забеле
ежка. В до
окументац
цията на ввтория кан
ндидат ком
мисията е констати
ирала 8
на бро
ой липси на
н докумен
нти и нере
едности. Определил
О
ла е срок на кандид
дата за
отстраняване на
а пропуски
ите. Еднол
личен соб
бственик и управитеел на „АВ БИЛД“
ЕООД гр. Соф
фия е Ал
лександър
р Гошов Василев. Учредиттелният акт на
дружесството се състои отт 2 страни
ици. Разме
ерът на ка
апитала нна дружесттвото е
50 лева.
И
Интересна
а особено
ост при общ
щественитте поръчки се наблю
юдава в Община
О
Разгра
ад, нетипи
ична за всички об
бщини в областта
а. При нааблюдението на
процед
дурите, пр
ровеждани
и от Общи
ина Разгр
рад през последнит
п
те 5-6 години, се
забеля
язва съще
ествена промяна отт края на 2019г. Дотогава
Д
п
преоблад
даваща
част о
от общесттвените поръчки,
п
където има
и
повече от еди
ин кандид
дат, се
печеля
ят от дру
ужества и търгов ци със седалище
с
е извън о
област Ра
азград.
Местни
и дружесттва и тър
рговци пе
ечелят об
бществени
и поръчкии или коггато са
единсттвени канд
дидати, ил
ли когато ввсички кан
ндидати са местни. Наблюда
ава се и
по-слабо участие на местни кандид
дати в отво
орени про
оцедури.
С
След кра
ая на 2019г. се за
абелязва съществена пром
мяна в Ра
азград.
Значиттелно се увеличава
у
а броя на местни дружества
д
и търговвци, участващи в
процед
дурите. Забелязва
З
а се уве
еличаване
е значите
елно дел а на ме
естните
дружесства, кога
ато печеля
ят процед
дури в конкуренция
я с регисттрирани в други
регион
ни субекти
и. Почти липсват
л
сл
лучаи, коггато комис
сията по иизбор нед
допуска
до класиране и отстраняв
ва от учасстие месте
ен кандидат зарадии несъотве
етствие
на докуументите за кандид
датстване и несъотв
ветствия с техничесското зада
ание на
възлож
жителя. Ако
А
има такива сслучаи, то
о при отстраняваннето на местен
кандид
дат обикновено е облагодет
о
телстван друг
д
или други меестни канд
дидати,
които ссе допуска
ат до клас
сиране. Ло
огично об
бяснение за
з този меестен фен
номен е
промян
ната в ръкководство
ото на общ
щина Разгр
рад, настъ
ъпила слеед проведе
ените в
края на
а 2019г. местни изб
бори.
В
Въз осно
ова на изв
вършенотто проучв
ване на проведени
ите обществени
поръч
чки на територия
ята на О
Община Разград
Р
могат даа се направят
ите извод
следни
ди:
1. Наблюдав
ват се трайни
т
и системни пробл
леми с провежда
ане на
о
обществените поръ
ъчки в Об
бщина Ра
азград пре
ез послед
дните 15 години,
уустановен
ни в резул
лтат на пр
роверки на Агенция
я за държ
жавна фин
нансова
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инспекция
я и потвъ
ърдени о
от послед
дните два
ама кметоове (Васи
илев и
Бояджиев
в).
2. Д
До момента са дока
азани наруушения за
а около 3 млн.лв,
м
кооито разгр
радчани
плащат за
аради реш
шенията н
на своите управници. (1,8 мл
лн.лв. фин
нансови
ссанкции при
п манда
ат на Денччо Бояджи
иев и 700 хил.лв. – при упра
авление
на Валенттин Василев).
3. Наличие на същес
ствен бро
ой общесттвени про
оцедури, в които участва
у
ссамо един
н кандидатт.
4. Висок бр
рой на ка
андидати в проце
едури с предмет,
п
при койтто има
наситеносст на пазара от сттопански субекти /доставка
/
на канце
еларски
ви и офис техника
материали, офис консумати
к
а и оборуд
дване, несложни
сстроителн
но-ремонтни дейноссти с малъ
ък обем, рекламни м
материали
и/.
5. Малък на
а брой кандидати ((в повече
ето случаи
и по единн), в проц
цедури,
които изи
искват от кандида тите наличие на скъпа и специали
изирана
ттехника, голям
г
брой
й работни
ици и служ
жители, специални ззнания и умения,
у
л
лицензи и разрешителни, сер
риозен фи
инансов ре
есурс.
6. Наличие на значиттелен бро
ой (макар
р и не тол
лкова массово), каккто във
всички др
руги общ
щини в об
бласт Раззград, недопуснатии до уча
астие в
класиране
е кандидатти.
7. Ползване на метод
дика на оце
еняване на
н кандида
атите, обл
лагодетелстваща
о
определен кандида
ат за сме
етка на друг
д
с нам
маляване на тежес
стта на
предложе
ена най-ни
иска цена , често во
одещи и до
д значитеелно фин
нансово
о
ощетяване на гражд
даните-да
анъкоплаттци.
8. Необясними за обществено стта поръ
ъчки и алогичност в решени
ията за
окоизвесттният дого
овор с иззпълнител
л ДЗЗД
избор на изпълниттел. Широ
„„Абритус Гардън“ струва п
по-скъпо на европ
пейските данъкоплатци с
1 140 000 лева без ДДС. В п
последствие се уста
ановява, чче изпълн
нението
по договора е непълно и със спорно ка
ачество.
9. Ф
Фаворизиране на фирми
ф
с н едостатъч
чен опит, без сериоозна истор
рия при
уучастие в обществе
ени поръч ки и симво
оличен уставен кап итал.
10. Промяна в активността, ре
еализациятта и изпъ
ълнениетоо на фин
нансови
ссредства от местни
и дружест ва и търго
овци в пер
риодите д
до края на
а 2019г.
и след 01.01.2020г.
Център за съзидателно пра
авосъдие развива успешно капаците
ет като
гражда
ански наб
блюдател (watch-d
dog) пове
ече от 20
0 години.. Интересите в
местно
ото развиттие са в областта на укрепване на демократи
д
ични институции,
етниче
еските малцинства,, уязвими
ите групи, социалните услугги и граж
ждански
права. Последните 15 го
одини Цен
нтърът за съзидате
елно праввосъдие развива
р
ьорски отн
ношения със
с
сдруж
жение „Це
ентър за подкрепа
п
на жени в село
партнь
Страже
ец“ и сдруужение „Младежки ф
форум 200
01 – Разгр
рад“.
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Под
дкрепата за Сдружение
С
“Ц
Център за съзидателно пра
авосъдие“ е оосигурена от Фондация
Ф
„Ам
мерика за Бъл
лгария“. Изяввленията и мн
ненията, изра
азени тук, приинадлежат ед
динствено
на Сдружение “Център заа съзидателн
но правосъди
ие“ и не оотразяват непременно
виж
жданията на Фондация
Ф
„Ам
мерика за Бъл
лгария“ или не
ейните партнььори.

i

1. чл.12
26 от Закона
а за публичн
ните финансси /ЗПФ/ - 1 бр.; 2. чл.47
7, ал.3 от ПМ
МС
374/2016
6г./обн.ДВ, бр.104/2016
б
6г./ - 1 бр.; 3.. чл.126 от ЗПФ,
З
във вр. с параграф
ф 2 от ДР на
а ЗПФ
/обн.ДВ,, бр.15/2013
3г./ - 1 бр.; 4. чл.126 от З
ЗПФ, във връзка с параграф 2 от Д Р на ЗПФ, /О
Обн.ДВ,
бр.15/20
013/ - 1 бр.; 5.
5 чл.22б, ал
л.2, т.9 от ЗО
ОП /отм./ - 1 бр.
ii
1. чл. 4
44, ал. 2 от ПМС
П
332/22.12.2017 г. зза изпълнен
нието на дър
ржавния бюд
джет на Реп
публика
Българи
ия за 2018 г.., във връзка
а с чл. 17 отт Наредбата
а - 1 бр.; 2. чл.
ч 29, ал. 1 и ал. 2, чл. 36, ал.
1, т. 4 и чл. 185, т. 3 от ЗОП - 1 бр.
iii
Проце
едура по чл.3
37 от ППЗСП, открита ссъс заповед
д №584 от 21
1.05.2020г. нна кмета на община
Разград
д
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