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Междинен доклад от гражданско наблюдение на проведени обществени поръчки в област
Разград е изработен по проект „Граждански наблюдател в Разград”, инициатива на Сдружение
„Център за съзидателно правосъдие“. Проектът се реализира от месец декември 2020 г. до
месец юни 2022 г. в област Разград.
Докладът представя междинни резултати от гражданско наблюдение на осъществените
обществени поръчки със значим обществен интерес в Област Разград. Процедурите са
проведени от публични възложители, реализирани в периода от 01.07.2020г. до 15.05.2021г.
Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ има успешни дейности, като граждански
наблюдател (watch-dog) повече от 20 години. Интересите в местното развитие са в областта
на укрепване на демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи,
социалните услуги и граждански права. Последните 15 години сдружението развива
партньорски отношения със сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ и
сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“.

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена
от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук,
принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“
и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“
или нейните партньори.
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Увод

УВОД
Изразходването на обществени средства в България има голямо икономическо
значение за бизнеса и икономиката на страната. Дължи се на високото ниво на
преразпределение на обществените средства чрез държавния бюджет, което прави
реалната икономика зависима от държаните поръчки, при това в по-висока степен
от средната за Европейския съюз. За област Разград тази констатация е още покатегорична заради сравнително слабото икономическо развитие на региона. Борбата
с корупцията и повишената прозрачност и отчетност винаги се възприема като основен
антикорупционен механизъм. Прозрачността и отчетността предпоставят среда с пониска степен на корупционни практики и по-голяма възможност за наблюдение и
контрол на разходваните средства от специализираните контролни органи (държавни
и общински) и от представители на обществеността. Съблюдаването на тези принципи
има превантивен ефект спрямо възможни злоупотреби, измами или други форми на
корупция и предоставя възможност за упражняване на предварителен и текущ контрол
още в първоначалните етапи на процедурата за възлагане на обществена поръчка.1
Силно отражение и въздействие върху прилагането на Закона за обществените
поръчки в България оказват недостатъците в политическата система. Предприемачи се
опитват да използват политическата система за увеличаване на печалбите си, съобщават
редица медии. За целта тази група бизнесмени инвестират в определени политически
формации и политически лидери, за да могат, възползвайки се от тяхното участие
във властта, да извлекат ползи/дивиденти под формата на привилегирован достъп до
обществени поръчки, концесии, сделки с държавна и общинска собственост, управление
на държавни и общински предприятия, политически чадър срещу отклонение от
правилата в бизнеса и др. подобни. Голяма част от този привилегирован достъп е запазен
за т. нар. „обръчи от фирми”. В този контекст равнището на корупцията при обществените
поръчки зависи критично от фактори, които са извън системата на обществените поръчки
и са свързани с функционирането на политическата система.2
Проблемите от наблюдаваното срастване между определени фирми и
възложители на обществени поръчки са изключително актуални и значими за българското
общество в настоящия момент. Проведените изслушвания в 45 Народно събрание
от Парламентарната комисия за ревизия на 10-годишното управление извеждат
допълнителни разкрития за процесите в изграждане и усъвършенстване на корупционните
практики в България.
Високата обществена чувствителност към проблема корупция рефлектира и
върху представата за начина, по който се възлагат и извършват обществените поръчки.
Значителна част от обществото смята, че провеждането на процедури по реда на Закона
за обществени поръчки /ЗОП/ е поле за масово реализиране на корупционни практики.
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Област Разград, Регионална статистика, Национален статистически институт, Област Разград | Национален статистически
институт (nsi.bg), посетена на 16.05.2021 г.
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Пашев К., Маринов К., „Намаляване на корупционните рискове и въвеждане на добри практики в управлението на
обществени поръчки“, София, 2009 г.
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РЕЗЮМЕ
„Кучетата си лаят – керванът си върви.“
(българска поговорка)
Съмненията за наличие на корупционни практики се потвърждават и от проведени
процедури по ЗОП с публични възложители на територията на област Разград. Според
извършеното наблюдение на територията на област Разград съществуват разнообразни
и иновативни корупционни практики.
10 процедури са прекратени от общо 48 поради липса на кандидати, се установява
при анализ на проведените търгове от трите най-големи общини в област Разград
(Исперих, Кубрат, Разград). При 16 процедури е имало само един кандидат. На практика
само в 22% от всички обявени процедури (1 на всеки 5) има реално състезание между
участници. В останалите 4/5 от процедурите или няма кандидат, участва или е допускан
до класиране само един кандидат.
Заради един знак минус („–“), изписан вповече, комисията по избора в процедура с
възложител кмета на Община Завет, отстранява кандидати и не ги допуска до класиране.
В резултат е сключен неизгоден договор, който струва на жителите на Община Завет с
56429.39 лева вповече. Община Кубрат закупува нов лек автомобил от спечелил процедура
участник на цена с около 7000 лева в повече от продажната цена на същата марка и
модел автомобил, публикувана на страницата на вносителя на автомобила. В последните
12 обществени поръчки с възложител Община Исперих кандидатстват общо 12 участници,
като средно в една процедура участва един кандидат. Община Лозница, като възложител
на обществена поръчка, не изпълнява задължението си по закон да публикува в
Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени
поръчки“ (ЦАИС ЕОП) всички документи, свързани с организиране и провеждане на
процедура по ЗОП. В продължение на години всички процедури за изграждане и ремонт
на пътища с възложител Община Самуил се печелят от един участник „Път консулт“ ООД.
От последните проведени 4 процедури с възложител Община Цар Калоян, в 3 има само
един кандидат, а в 1 – кандидатите са двама. Констатира се слаба активност от страна
на стопански субекти да участват в процедури с възложител Община Цар Калоян.
Бенефициенти на 100% от сумата на скъпия заем от 7000000 лв., който тегли община
Разград през 2015 г., са две свързани помежду си дружества.3 Сумата е поделена, като „Пътно
строителство“ АД е получило 4300000 лева, а „Строймонтаж“ ЕАД – съответно 2700000 лева.
От цялата сума за асфалтиране на улици и пространства в град Разград са изразходвани
около 4960000 лева, а за селата сумата е повече от два пъти и половина по-малка –
2039000 лева, се установява при анализ на данните, предоставени по Закона за достъп до
обществена информация. Финансирането не е със средства от собствени приходи на
община Разград, а са осигурени чрез банков кредит, оскъпен допълнително от лихви и такси.
Проект за консервация и реставрация на един от най-значимите паметници на
културата на територията на област Разград – Ибрахим паша джамия, е поверен в ръцете
на изпълнител без никакъв опит в тази специфична област на реставрация на културни
ценности. Всички останали кандидати са отстранени от участие в процедурата. Възложител
е Областна администрация – Разград, като стойността на договора е за над 2000000 лева.
Пандемията COVID-19 наложи промени и в нормативната уредба, която улеснява
провеждане на процедури. По време на извънредното положение, съответно на
извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна, разпоредбите
на Закона за обществените поръчки не се прилагат при: закупуване от възложителите на
хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства,
необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки. Ограниченията при
прилагане на ЗОП обхващат тесен кръг от поръчки само за дезинфектанти, апаратура
за проби на COVID-19 и консумативи за тях, третиране на болнични отпадъци. Логиката на
ограниченията е заради непредсказуемост на необходимите количества в бъдеще.
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Вж. “Нов Батко – пътен милионер, но този е мъж на жена си!” (24chasa.bg), https://www.24chasa.bg/Article/412866 [посетена на
20.05.2021 г.]; “Бившият шеф на пътното в Разград присвоявал пари по схемата на Батко – България – Дневник” (dnevnik.bg) https://
www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/03/15/873346_bivshiiat_shef_na_putnoto_v_razgrad_prisvoiaval_pari/ [посетена на 20.05.2021 г.]
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Докладът представя междинни резултати от Гражданско наблюдение на осъществе
ните поръчки със значим обществен интерес в област Разград. Процедурите са прове
дени от публични възложители, реализирани в периода от 01.07.2020 г. до 15.05.2021 г.
Съществуват индикатори за наличие на корупционна среда и корупционни
практики в процеса на провеждане на обществените поръчки:
1. Изкривяване на търговската конкуренция от хора на ръководна длъжност в държавната
и общинска администрация, най-често във висшите слоеве, които чрез нарушаване
на служебна тайна, разкриване имената на останалите конкуренти пред определени
фирми, които участват в процедурите и могат да станат изпълнители на поръчките.
2. Включване на необичайно изискване или условие към участниците или кандидатите,
на което да отговаря единствено фирмата, с която има договорка да бъде избрана
за победител.
3. Конституиране на комисиите за провеждане на избора на изпълнител от служители,
които се намират в служебна зависимост с възложителя и които могат да бъдат
повлияни при вземане на важни решения за изхода на процедурата.
4. Изготвяне на методика за оценяване на офертите, която предполага субективизъм,
възможност за неправомерно толериране на кандидати с по-слабо и неизгодно
предложение.
5. Липса на контрол при съхраняване на подадената документация и възможност за
подм яна на документи в хода на провеждане на процедурата, липса или неспазва
не на вътрешните правила за възлагане на обществените поръчки, неупражняване на
контрол относно задълженията на съответните служители, както и търсене на адми
нистративна отговорност за извършени нарушения. Необходимо е да се посочи, че
след въвеждане на изискването за публикуване на всички документи от възложители
и кандидати в ЦАИС ЕОП тази възможност до голяма степен е ограничена.
6. Нарушения се извършват и по време на избора, чрез активна роля на комисията
по избора за осигуряване на по-благоприятна среда за определени кандидати. При
определяне на бъдещия изпълнител на обществена поръчка основна роля играят
комисиите за провеждане на процедурите. За членове на комисиите се назначават
лица, които се намират в служебна зависимост от възложителя на обществената
поръчка. Създава се предпоставка за недобросъвестно влияние върху дейността на
комисиите за провеждане на обществените поръчки. Остава в сила основателното
предположение, че лицата, които се намират в положение на власт и подчинение
с възложителя на обществената поръчка, са изложени на риска да се съобразят с
неговото външно влияние.
7. Предварително режисиране и предопределяне на крайния резултат от процедурата
чрез ползване на външни експерти. При голяма част от процедурите на висока
стойност и сложност на провеждане, възложителите ползват външни експерти
за изготвяне на документацията за участие и като членове на комисията по
избора. Високата квалификация на тези специалисти се ползва за стимулиране
на определени кандидати и съответно за професионално и мотивирано
отстраняването на неудобни кандидати, дори за най-дребни пропуски и
несъответствия в документацията за участие.
8. Съществен индикатор за наличие на корупционна среда и корупционни практики
е недопускане на кандидати до участие в класиране от страна на комисията по
избора. С най-висока степен това се отнася до процедури, когато до класиране се
допуска само един кандидат, а всички останали се отстраняват от участие и не се
недопускат до класиране.
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За да се подобри средата за провеждане на обществени поръчки и да се намалят
корупционните практики, е необходимо да се повиши прозрачността, да се разшири ин
формирането на обществеността относно подготовката, реализирането и резултатите
от провежданите процедури, да се стимулира активното участието на повече стопански
субекти в конкурсите за повишаване на конкуренцията, като се извършат позитивни
законови промени.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД „Гражданско наблюдение на проведени обществени поръчки в област Разград”

7

Коментар за нормативната уредба

КОМЕНТАР ЗА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
Държавната политика в областта на обществените поръчки се осъществява от
Министъра на финансите чрез Агенцията по обществените поръчки /АОП/. Контролът
върху цялостния процес и последствията от обществените поръчки се осъществява
от няколко институции в различни направления. Процесът на контрол е в правомощия
на различни институции, между които липсва адекватно взаимодействие и обмен на
информация. Правомощията на АОП по отношение на контрол на процедурите са:
9 Текущ контрол- 1. Контрол чрез случаен избор за възлагане на обществени поръчки
/чл. 229, ал. 1, т. “г“ от ЗОП- за обществени поръчки с прогнозна стойност, равна на
или по-висока от: 1000000 лева за строителство и 200000 лева за доставки и услуги/;
2. Контрол на процедури по договаряне /чл. 229, ал. 1, т.“д“ от ЗОП/;
9 Последстващ контрол- 1. Контрол на изменение на договори за обществени поръчки
на основание чл. 116, ал. 1 т. 2 от ЗОП – когато договорът за обществена поръчка
се изменя „поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост
от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са
включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя: а) е
невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания
за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо
оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и б) би
предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и
обслужването или дублиране на разходи на възложителя.“ 3. Сезира компетентни
органи за упражняване на последстващ контрол по спазване на закона /чл. 227, ал.
1 т.”9“ от ЗОП/. 4. Обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решенията
на възложители, с които са допуснати нарушения при провеждане на процедура
за възлагане на обществена поръчка, установени от Европейската комисия до
сключването на договора и посочени в уведомлението по чл. 221, ал. 1; Контролът
е ограничен само за обществени поръчки с прогнозна стойност равна или повисока от 1000000 лева за строителство и 200000 лева за доставки и услуги, когато
стойността на изменение на договора е по-висока от 20 на сто от стойността на
сключения договор.
9 Последващият външен контрол, съгласно разпоредбата на чл. 238 от ЗОП, се
осъществява от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова
инспекция /АДФИ/. Сметната палата осъществява одит на: държавния бюджет,
бюджет на НЗОК, бюджети на общините. АДФИ осъществява последващ контрол над:
1. бюджетните организации; 2. търговските дружества с блокираща квота държавно
или общинско участие в капитала; 3. търговските дружества, в чиито капитал участва
с блокираща квота лице по т. 2 или 3; 4. юридическите лица, които имат задължения,
гарантирани с държавно или общинско имущество; 5. юридическите лица по Закона
за юридическите лица с нестопанска цел и неперсонифицираните дружества по
Закона за задълженията и договорите, в които държавата или общината участват
пряко или косвено в имуществото им. Държавна финансова инспекция съставя
доклад, съдържащ направените констатации, подкрепени с доказателства. За
констатираните административни нарушения контролните органи съставят актове за
административни нарушения. При данни за извършени престъпления материалите
от проверката се изпращат на прокуратурата.
Министерството на финансите и Сметната палата сключват споразумение за
сътрудничество при осъществяване на последстващ контрол в областта на обществените
поръчки (2011 г.). Съгласно текста на споразумението при финансови инспекции, които
включват проверки на обществени поръчки, директорът на АДФИ уведомява председателя
на Сметната палата. Председателят на Сметната палата от своя страна изпраща
до директора на АДФИ списък с процедурите по Закона за обществените поръчки,
които ще бъдат проверени при одитите, обхващащи и обществени поръчки. Целта е
8
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обществена поръчка, която проверява едната институция, да не бъде включвана в обхвата
на проверките на другата. Директорът на АДФИ може да препраща на Сметната палата
получени от него сигнали или жалби във връзка с възлагане на обществени поръчки,
когато съответният възложител е предвиден за одит в годишната програма за одитната
дейност на Сметната палата. Когато в одитен доклад на Сметната палата се съдържат
констатации за нарушения на подзаконовите актове по прилагането на ЗОП, съответните
констатации от окончателния одитен доклад се изпращат до директора на АДФИ, а той
от своя страна уведомява Сметната палата за резултатите от извършените финансови
инспекции, включително и за броя на актовете за установяване на административни
нарушения. Сметната палата и АДФИ създават и поддържат бази от данни за проверените
от тях процедури за възлагане на обществени поръчки и обменят информация за тях.
Десет години по-късно липсва публична информация за ефекта от прилагане на
споразумението за координация при осъществяване на контролна и одитна дейност при
проверка на обществените поръчки по ЗОП в България. Необходимо е да се анализира
степента на сътрудничество между Сметната палата и АДФИ и да се оцени въздействието
от последната промяна в нормативната уредба (2015 г.), която регламентира обмена на
информация при прилагане на ЗОП между контролните институции.
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I. ПРОЦЕДУРИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД
1. Община Завет
Пазарни консултации са преобладаващата част /10 на брой/ от всички /15 на брой/
процедури по ЗОП, обявени от Община Завет от средата на 2020 г. до настоящия момент.
Пазарната консултация, като процедура по ЗОП, не води до провеждане на състезание
между кандидати за изпълнители, а има подготвителен характер за в бъдеще провеждани
процедури и цели възложителят да получи съвети и информация от независими органи
или експерти или от участници на пазара. Проведените от Община Завет пазарни
консултации целят възложителят да получи информация за пазарните цени, които да бъдат
отправна точка при подготовка на бъдещи процедури.
Процедурата „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и
домашен социален патронаж на територията на Община Завет по обособени позиции“
е обявена на 26.11.2020 г.: Обособена позиция № 1 – „Зърнени храни и храни на зърнена
основа“; Обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти“; Обособена позиция № 3
– „Плодове и зеленчуци, варива, консерви и безалкохолни напитки“; Обособена позиция
№ 4 – „Риба, рибни продукти и други морски храни“; Обособена позиция № 5 -„Мляко
и млечни продукти, яйца и яйчни продукти, масла и мазнини“; Обособена позиция №6 –
„Захар, захарни и шоколадови изделия, мед, подправки и други храни“. Обща прогнозна
стойност: 651 335,62 лв. без ДДС.
Видовете и прогнозните количества на хранителните продукти за всяка обособена
позиция са определени в Техническата спецификация за изпълнението на поръчката
в частта за съответната обособена позиция. Доставките следва да се извършват
съгласно условията, при изпълнение на изискванията и по реда, посочени в Техническата
спецификация и в договора за възлагане на обществена поръчка. Кандидатстват
четирима участници- „Братя Василеви“ ООД, ЕТ „Мидия-Милен Ангелов“, „Паралел 92
трейд“ ЕООД и „Лъки сис“ ЕООД. Комисията по избора първо отваря ценовите оферти.
Ценовите оферти са в лева без ДДС, както следва:
Обособена позиция №1
ЕТ „Мидия-Милен Ангелов“
„Лъки сис“ ЕООД
„Паралел 92 трейд“ ЕООД
„Братя Василеви“ ООД

44 237.21
50 016.88
44 264.76
50 840.90

Обособена позиция №2
ЕТ „Мидия-Милен Ангелов“
„Лъки сис“ ЕООД
„Паралел 92 трейд“ ЕООД
„Братя Василеви“ ООД

85 919.04
57 787.60
89 233.67
98 794.00

Обособена позиция №3
ЕТ „Мидия-Милен Ангелов“
„Лъки сис“ ЕООД
„Паралел 92 трейд“ ЕООД
„Братя Василеви“ ООД

61 410.00
53 364.15
54 042.78
63 155.20

Обособена позиция №4
ЕТ „Мидия-Милен Ангелов“
„Лъки сис“ ЕООД
„Паралел 92 трейд“ ЕООД
„Братя Василеви“ ООД

24 390.90
13 650.00
26 269.00
25 865.00
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Обособена позиция №5
ЕТ „Мидия-Милен Ангелов“
„Лъки сис“ ЕООД
„Паралел 92 трейд“ ЕООД
„Братя Василеви“ ООД

48 977.49
44 915.30
54 453.47
51 292.45

Обособена позиция №6
ЕТ „Мидия-Милен Ангелов“
„Лъки сис“ ЕООД
„Паралел 92 трейд“ ЕООД
„Братя Василеви“ ООД

7 600.79
6 148.94
7 351.66
8587.15

От участие са отстранени кандидатите „Лъки сис“ ЕООД и „Паралел 92 трейд“
ЕООД на осн. чл. 107 т. 2 буква „а“ с мотиви: „Комисията установи, че участници Лъки
сис“ ЕООД и “Паралел 92 трейд“ ЕООД са предложили процент отстъпка в цяло число
и отрицателна стойност за всички обособени позиции. Съгласно указанията, дадени
от възложителя, процентът отстъпка трябва да е в цяло число, минимум 1%. Предлагайки
отрицателна стойност, участниците не са се съобразили с изискванията на възложителя
и посочения в документацията начин на оценяване на ценовото предложение съгласно
обявената формула. Посочената отрицателна стойност на процент отстъпка от страна
на участниците „Лъки сис“ ЕООД и „Паралел 92 трейд“ ЕООД не позволява коректно
прилагане на формулата за изчисляване на оценката по финансов показател Потс,
оценка на предложения от участника процент отстъпка от цената на бюлетин на САПИ,
тъй като при изчисляване на формулата за този подпоказател би се получила оценка с
отрицателна стойност.“ Наблюдава се изключителен формализъм и критичност на
комисията към отстранените членове. Остават съмнения за предварително търсене
на най-незначителен повод за отстраняване на точно тези кандидати. След преглед на
цитираните от комисията Указания на възложителя се установи, че в същите фигурира
във връзка с мотивите на отстраняване едно единствено изречение: „Процентът отстъпка
следва да е в цяло число, минимум 1%“ В своите оферти отстранените кандидати в
графа отстъпка са посочили отрицателно число. Независимо дали е с положителен или
отрицателен знак, посоченото число попада в обявеното изискване в графа отстъпка.
Значението на думата „отстъпка“ е: „сума, която се приспада от първоначалната
цена“.4 Кандидатите не са нарушили предварителните изисквания на възложителя,
изискващ посочване на цели числа, защото както положителни, така и отрицателните
числа могат да бъдат цели. Изхождайки от значението на думата отстъпка, няма как
посочване на процент отстъпка да води до друго освен до приспадане от първоначалната
цена. Не би следвало при извършване на изчисления по предварително зададената
формула комисията да включи числото отстъпка с положителен знак, независимо от
това, че кандидатите са поставили отрицателен знак. Комисията проявява необоснован
формализъм и критичност. Създава се усещане за предварително търсене на повод за
отстраняване на определени кандидати.
По някои от обособените позиции отстранените кандидати дават по-ниска ценова
оферта от спечелилите, както следва: По обособена позиция №2 – с 28131.44 лева, по
обособена позиция № 3 – с 9791.05 лева, по обособена позиция № 4 – с 10740.90 лева,
по обособена позиция № 5 – с 6377.15 лева и по обособена позиция №6 – с 1451.85 лева.
Отстраняването на двама от участниците в процедурата струва на гражданите на
Община Завет по-скъп договор с 56429.39 лева.
Процедурата „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект:
„Комбинирана спортна площадка за спортни и културни дейности“ в УПИ I – за Читалище,
кв. 26, с. Веселец, община Завет“ е открита на 21.09.2020 г. Прогнозната стойност е
113303.71 лева без ДДС. В процедурата кандидатства само един участник „Три груп
инвест“ ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК: 204278312. Единственият кандидат е отстранен от
комисията по избора на основание чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП. С решение от 02.12.2020 г. на
кмета на Община Завет процедурата е прекратена.

4
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Община Завет

33%

67%

Други

Пазарни консултации

Графика 1. Наблюдавани обществени поръчки в община Завет.

Процедурата с предмет: „Доставка на обзавеждане на спални-занимални
помещения в Детска градина „Радост“, с. Острово; Обзавеждане на спални помещения
и занимални в Детска градина „Червената шапчица“, с. Брестовене; Обзавеждане
на спални-занимални помещения в Детска градина „Слънчо“, гр. Завет“ и е открита на
04.03.2021 г. Прогнозната стойност на поръчката е 44475 лева без ДДС. Крайният срок за
подаване на оферти е 25.03.2021 г. Оферти за участие подават 13 кандидати: „Лидер
Конструкт“ ЕООД, „Макс офис“ ЕООД, „Илкин“ ЕООД, „Перун ККБ“ ЕООД, „Хералд“
ЕООД, „Кан-учтехспорт-България“ ЕООД, ЕТ“Тинка-47 Тинка Мостанева“ Златоград, „Дибо“
АД, „Магед“ ООД, „Школснаб 2001“ ЕООД, „АБВ Земеделие“ ЕООД, „Пип Електроникс“
ЕООД и „Про инфо“ ЕООД. Първоначално комисията по избора отстранява кандидата
„Хералд“ ЕООД на основание чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 5 от ЗОП поради
недекриптиране на подадената оферта в срок. Отстранени са и участниците „Магед“
ООД, „Про инфо“ ЕООД и Пип Електроникс“ ЕООД на основание чл. 107, т2, б“а“ от ЗОП.
Обявено е класиране на участниците в процедурата при критерий за възлагане:
най-ниска цена:
1-во място

„Кан-Учтехспорт-България“ ЕООД..............................Подадена цена: 33594,20 лв.

2-ро място

„Икин“ ЕООД.................................................................. Подадена цена: 34044,00 лв.

3-то място

ЕТ „Тинка-47“ Тинка Мостанева“ – гр. Златоград.... Подадена цена: 35720,00 лв.

4-то място

„Лидер Конструкт“ ЕООД............................................ Подадена цена: 36454,05 лв.

5-то място

„Школснаб 2001“ ЕООД................................................Подадена цена: 39940,00 лв.

6-то място

„Макс Офис“ ЕООД.....................................................Подадена цена: 39956,98 лв.

7-мо място

„Дибо“ АД........................................................................ Подадена цена: 41916,00 лв.

8-мо място

„АБВ Земеделие“ ЕООД.............................................. Подадена цена: 43682,50 лв.

9-то място

„Перун – ККБ“ ЕООД...................................................... Подадена цена: 43685,00 лв.

Процедурата „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно
читалище „Саморазвитие 1902“, гр. Завет по проект „Доставка и монтаж на столове за
зрителната зала на Народно читалище „Саморазвитие 1902“, гр. Завет, община Завет“ по
договор № BG06RDNP001-19.030-0015-С01 от 22.06.2020 г. за отпускане на БФП по подмярка
7.2. от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ е открита на 06.11.2020 г. Прогнозната стойност е 22
357.50 лева. С решение от 11.11.2020 г. процедурата е прекратена с мотиви, че е допусната
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техническа грешка между описанието на активите в раздел 5. Техническа спецификация
от документацията за участие и в Приложение №1 „Таблица за одобрени инвестиции и
дейности“ към договора за отпускане на БФП, която не може да бъде отстранена.
На 12.03.2021 г. същата процедура отново е обявена. Оферти за участие подават
четирима участници: „Пип електроникс“ ЕООД с ценова оферта 22298.90 лева, „Школснаб
2001“ ЕООД, ЕИК: 175448634 с ценова оферта 21750 лева, „АБВ Земеделие“ ЕООД,
ЕИК: 202128004 с ценова оферта 20 739 лева. Кандидат „Панов“ ЕООД, ЕИК: 103785856 е
отстранен и не е допуснат до отваряне на ценова оферта, на основание чл. 107, т. 2, б
„а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката. Представената от участника оферта попада в дефиницията на §2,
т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП за „неподходяща оферта“.

Наблюдения и изводи за Община Завет:
1. Преобладаваща част от наблюдаваните процедури са пазарни консултации – 10
от всичките 15 процедури. Чрез тях възложителят търси ориентиране в пазарната
среда и получаване на информация за налични евентуални кандидати на пазара,
пазарни цени, информация за стоки и услуги и тяхното качество.
2. Наличие на процедура, създаваща впечатление за преднамерено фаворизиране
на някои кандидати от страна на комисията по избора и (евентуално) наличие на
корупционни практики. Ценовите предложения на отстранените кандидати са с
56429.39 лева по-благоприятни от ценовите предложения на спечелилите кандидати.
3. Потвърждават се направените вече с първоначалния анализ изводи и наблюдение:
3.1.

В процедури на ниска стойност се наблюдава участие на повече на брой
кандидати от процедури на висока стойност.

4. При процедури на ниска стойност и при малък марж на печалба, за изпълнителят се
наблюдава наситеност на пазара, активно участие на кандидати. При провеждане
на тези процедури критерий за класиране е най-ниска предложена цена. Комисиите
по избор допускат до класиране почти всички кандидати, като много малко са
случаите, когато кандидат не е допускан до класиране заради несъответствия в
документацията за кандидатстване и несъответствия с техническото задание.
4.1.

В процедури на висока стойност, в преобладаващата част кандидат е само
един. Ако има повече от един кандидат, „неподходящият“ задължително
се отстранява от участие в процедурата от комисията по избор, като не се
допуска до участие в класирането.

2. Община Исперих
Процедурата „Доставка на товарна техника- употребяван камион до 3,5 тона
(самосвал) за нуждите на община Исперих“ е открита на 14.07.2020 г. Прогнозната
стойност е 16 600 лева без ДДС. В срок оферта подава само един кандидат: “Югострой“
ООД, ЕИК:120063258. Процедурата е прекратена от възложителя поради отпаднала
необходимост от закупуване на превозното средство.
Процедурата „Доставка на комбиниран багер с инвентар за снегопочистване
на общинска пътна мрежа за нуждите на община Исперих“ е открита на 21.10.2020 г.
Прогнозната стойност е 108 333.33 лева без ДДС. Оферта подава един кандидат – „Екосол
България“ АД, ЕИК:200358273, с когото е сключен договор за изпълнение.
Процедурата „Избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на
общинска пътна мрежа на територията на Община Исперих за 2021 г.” е открита на
19.11.2020 г. Прогнозната стойност е 115 000 лева без ДДС. Кандидатства един участник –
„Път консулт“ ООД, ЕИК: 116044896, с когото е сключен договор.
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Брой допуснати кандидати

Процедури според броя участници

43%
50%

50%

57%

1 участник

1 допуснат
кандидат

Повече от един участник

Повече от един
допуснат кандидат

Начин на състезание
Със
състезание

17%

83%
Без
състезание

Графика 2. Наблюдавани обществени поръчки в община Исперих.
От обявените и приключили 12 процедури в периода 01.08.2020г.- 30.04.2021г. с възложител Община
Исперих 5 са прекратени поради липса на кандидати. При 3 процедури е имало само един участник. При
четири процедури е имало повече от един кандидат, като при 2 от тях комисията допуска до класиране
само един кандидат. Реално състезание е имало само при 2 процедури /17% от процедурите/, където
до класиране достигат по двама кандидати. Общо при тези 12 обявени процедури е имало общо 12
кандидати. Средно на 1 процедура се пада 1 кандидат. В четирите процедури с повече от един кандидат
/общо 9 кандидата за 4 процедури/ комисията по избора отстранява общо трима кандидата.

Процедурата „Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и промяна на
предназначението на бивша училищна сграда в Дневен център за лица с увреждания и
техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ е открита на 19.11.2020
г. Прогнозната стойност е 333327.52 лева без ДДС. Оферти за участие подават трима
кандидати: „Строй билдинг 77“ ЕООД, ЕИК: 205222747, „Аспид-81“ ЕООД, ЕИК: 203269196 и
„Инфострой“ ООД, ЕИК: 117682791. Комисията по избора отстранява от участие двама
от кандидатите и до класиране е допуснат кандидатът „Аспид-81“ ЕООД, ЕИК: 203269196,
който е определен за изпълнител и е сключен договор.
Процедурата „Избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване
на улична мрежа в населените места в община Исперих за 2021 г.“ по пет обособени
позиции: Обособена позиция №1 0 –Зимно поддържане и снегопочистване на улици
в гр. Исперих; Обособена позиция №2 – Снегопочистване на улици в с. Лъвино, с.
Къпиновци, с. Средоселци, с. Подайва, с. Белинци, с. Духовец; Обособена позиция
№3 – Снегопочистване на улици в с. Голям Поровец, с. Лудогорци, с. Старо селище, с.
Бърдоква, с. Малко Йонково; Обособена позиция №4–Снегопочистване на улици в с.
Драгомъж, с. Малък Поровец, с. Свещари, с. Райнино, с. Вазово; Обособена позиция
№5–Снегопочистване на улици в с. Яким Груево, с. Конево, с. Китанчево, с. Тодорово, с.
Печеница, с. Делчево.“ е открита на 04.12.2020 г. Прогнозната стойност е 57000 лева без
ДДС. До изтичане на крайния срок – 28.12.2020 г. не е подадена нито една оферта и с
решение от 05.01.2021 г. процедурата е прекратена.
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Процедурата „Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на
Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. тежки множествени
увреждания в гр. Исперих“ е открита на 16.02.2021 г. Прогнозната стойност е 63797.83 лева
без ДДС. Оферти подават двама кандидати – „Омникар Ауто“ ООД, ЕИК: 115013855, с
ценово предложение 55333.33 лева без ДДС и „Екоджен“ ООД, ЕИК: 201934149, с ценово
предложение 58464.00 лева без ДДС, като двамата участници са допуснати до класиране.
Критерий за класиране е предложена най-добра цена. Процедурата е възложена с
договор на кандидата, предложил по-добра ценова оферта „Омникар Ауто“ ООД.
Процедурата „Закупуване и доставка на нов автомобил за дейността на Домашен
социален патронаж – Исперих“ е открита на 08.03.2021 г. Прогнозната стойност е 20833.33
лева без ДДС. Оферта за участие подава един кандидат „Омникар ауто“ ЕООД, ЕИК:
115013855, с ценово предложение 18600 лева, който е определен за изпълнител на поръчката.

Наблюдения и изводи за Община Исперих:
1. Тревожна статистика: От обявените и приключили 12 процедури в периода
01.08.2020 г.- 30.04.2021 г. с възложител Община Исперих, 5 са прекратени
поради липса на кандидати. При 3 процедури е имало само един участник. При
четири процедури е имало повече от един кандидат, като при 2 от тях комисията
допуска до класиране само един кандидат. Реално състезание е имало само
при 2 процедури /17% от процедурите/, където до класиране достигат по двама
кандидати. Общо при тези 12 обявени процедури е имало общо 12 кандидати.
Средно на 1 процедура се пада 1 кандидат. В четирите процедури с повече
от един кандидат /общо 9 кандидати за 4 процедури/ комисията по избора
отстранява общо трима кандидати.
2. За разлика от наблюдаваните при предходния анализ наличие на процедури
с активно участие на кандидати, в текущия период не се наблюдават такива.
Наличие на видима тенденция на намаляване на интереса сред стопанските
субекти към участие в обществени поръчки.
3. Увеличаване на броя па процедурите, които се прекратяват поради липса на
кандидати.
4. Наличие на процедури, включително и с по-голяма стойност, при които има само
един кандидат.
5. Констатира се липса на реално състезание между участници в процедури по
ЗОП в преобладаващата част от процедурите.
6. Наблюдава се видима тенденция на намаляване на броя на желаещи стопански
субекти да участват в процедури по ЗОП.

3. Община Кубрат
Процедурата „Специализиран превоз на деца и ученици през учебните 2020/2021
г. и 2021/2022 г. по обособени позиции:“ е открита със заповед от 15.07.2020 г. на кмета
на Община Кубрат. Прогнозната стойност е 160000 лева без ДДС. Обособените позиции
са: Обособена позиция №1 – Пакет № 1: 1.1. гр. Кубрат – с. Каменово – ОУ „Отец Паисий“,
с. Равно – ОУ „Христо Смирненски“, гр. Кубрат; 1.2. гр. Кубрат – с. Беловец – СУ „Христо
Ботев“, гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат; 1.3. гр. Кубрат – с. Сеслав – СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат,
ПГ гр. Кубрат; Обособена позиция №2 – Пакет № 2: 2.1. с. Савин – гр. Кубрат – с. Савин; 2.2.
с. Брестовене – гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат – с. Брестовене.“
Предмет на всяка от обособените позиции е специализиран превоз на децата в
задължителна предучилищна възраст и учениците от I – XII клас включително, които пътуват
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от населени места, в които няма детска градина или училище, осъществяващи обучение
в съответната група или в съответния клас, с осигурен безплатен транспорт до детска
градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на
съседна община в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО) през учебните 2020/2021 г. и 2021/2022 г.
В процедурата кандидатстват двама участници – „Космос Демир Бенов“ ЕООД,
гр. Кубрат за Обособена позиция №1 и „Транс-2009“, с. Севар – за Обособена позиция
№2. Комисията по избора отстранява от участие кандидата по Обособена позиция №2
„Транс-2009“, с. Севар на основание чл. 107, т. 2, б.“а“ от ЗОП, с мотив, че в представеното
от участника Техническо предложение /Образец №1/ липсва списък на автобусите /
основни и резервни/, които ще използва за изпълнение на поръчката. В същото време в т.
4 на същия образец, участникът декларира: „Представям списък, съдържащ автобусите
/основни и резервни/, които ще използвам за изпълнение на поръчката.“ В т. 5 от същия
образец, участникът не е предложил организация за изпълнение на поръчката.
Подписан е договор с кандидата по Обособена позиция №1, а по отношение на
Обособена позиция №2 процедурата е прекратена.
С решение №542/24.08.2020 г. на кмета на Община Кубрат, при прогнозна стойност
128300 лева без ДДС, e открита процедурата: „Зимно поддържане на общинската пътна
мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на
Община Кубрат по 12 обособени позиции: Обособена позиция №1: Зимно поддържане
на общинската пътна мрежа – снегопочистване, лугиране и опесъчаване; Обособена
позиция №2: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с.
Беловец; Обособена позиция №3: Зимно поддържане на улици на територията на гр.
Кубрат – снегопочистване, лугиране и опесъчаване; Обособена позиция №4: Зимно
поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Медовене; Обособена
позиция №5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с.
Сеслав; Обособена позиция №6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на
територията на с. Каменово и с. Равно; Обособена позиция №7: Зимно поддържане и
снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар; Обособена позиция
№8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с.
Точилари и с. Горичево; Обособена позиция №9: Зимно поддържане и снегопочистване
на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер; Обособена позиция №10: Зимно
поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци и с. Божурово;
Обособена позиция №11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията
на с. Звънарци; Обособена позиция №12: Зимно поддържане и снегопочистване на улици
на територията на с. Юпер“:
Подадени са 6 оферти от: ЕТ „Лютфи Дахилов-Инсстрой-ЛД“, гр. Кубрат – за
обособена позиция №2; „Серго-Транс 74“ ЕООД, гр. Кубрат – за обособена позиция №4;
Кооперация „Земеделска кооперация „Сеслав“, с. Сеслав – за обособена позиция №5;
Билял Хюсеин Ахмед от село Точилари – за обособена позиция №8; ЕТ „Мъдър –Хасан АлиФатме Али“, с. Мъдрево – за обособена позиция №9; „Марад Агро“ ООД, гр. Русе – за
обособена позиция №12. За останалите обособени позиции няма кандидати.
Всички кандидати са допуснати до последния етап в процедурата – отваряне на
ценовите оферти. Не са намерени несъответствия в техническата документация на
кандидатите. Едва при отваряне на ценовите оферти се констатира, че кандидатът
за обособена позиция №2 – ЕТ –Лютфи Дахилов – ИНССТРОЙ-ЛД“ гр. Кубрат не е
декриптирал ценовото си предложение. Съгласно чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП кандидати и
участници, които не са декриптирали документите по чл. 9л, ал. 1, в срока по чл. 9, ал. 4 от
ППЗОП, се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. Кандидатът е отстранен
от участие. Сключени са договори с кандидатите по обособени позиции 4, 5, 8, 9 и 12.
По отношение на останалите обособени позиции процедурата е прекратена. Всички
кандидати, включително и отстраненият, предлагат една и съща цена за машиночас –
83 лева без ДДС. Създава се впечатление за съгласуване на ценовите параметри между
възложителя и участниците за посочване на една и съща базова цена.
Допълнително възложителят община Кубрат възлага изпълнението на поръчката
на „Кубратска гора“ ЕООД на осн. чл. 14, ал. 1 т. 5 от ЗОП, за обособените позиции, за
които няма кандидати. Възложителят се възползва законова възможност да не се прилага
ЗОП при поръчки, когато се възлага на юридическо лице, за което са налице следните
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД „Гражданско наблюдение на проведени обществени поръчки в област Разград”
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предпоставки: върху юридическото лице възложителят упражнява контрол подобен на този,
който упражнява върху собствените си структурни звена, повече от 80 % от дейността на
юридическото лице е формирана от изпълнение на дейности, възложени от възложителя и
в юридическото лице – изпълнител няма пряко частно капиталово участие. Стойността на
дейността по тези позиции е 104300 лева.
Процедурата „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за
Домашен социален патронаж – гр. Кубрат и Домашен социален патронаж – с. Севар“
е открита със заповед № 581/17.09.2020 г. на кмета на община Кубрат. Кандидатстват
9 участници: „АБ Терм“ ООД, „Макс офис“ ЕООД, „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД,
„Школснаб 2001“ ЕООД, „Перун ККБ“ ЕООД, „Томако“ ООД, „Бис“ ООД, „Хот трейд“
ЕООД и „Бразил трейд“ ЕООД. Прогнозната стойност на поръчката е 24954 лева без ДДС.
Комисията по избора отстранява „АБ- Терм“ ООД и „Томако“ ООД на осн. чл. 107, т. 2, б „а“ –
в представените от участниците Техническо предложение /Образец 1/ липсва предложение
за изпълнение на поръчката /Техническа оферта/ в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществената
поръчка в т. 3.1. на образеца. След отваряне на ценовите оферти е изготвено класиране:
1-во място

„Хот трейд“ ЕООД, с предложена цена на изпълнение.......................... 18332 лв.;

2-ро място

„Бис“ ООД, с предложена цена на изпълнение....................................... 19580 лв.;

3-то място

„Бразил трейд“ ЕООД, с предложена цена на изпълнение...................20308 лв.;

4-то място

„Перун –ККБ“ ЕООД, с предложена цена на изпълнение....................... 20960 лв.;

5-то място

„Смарт бизнес къмпани“ ЕООД, с предложена цена на изпълнение.....21 452.64 лв.;

6-то място

„Школснаб 2001“ ЕООД, с предложена цена на изпълнение............... 21920 лв.;

7-мо място

„Макс офис“ ЕООД, с предложена цена на изпълнение..................... 21982 лв..

С класирания на първо място участник е сключен договор.
Процедурата „Извършване на ремонтни дейности на обекти общинска собственост
по: Обособена позиция №1 „Ремонт на покрив на Детска ясла „Мир“, гр. Кубрат“;
Обособена позиция №2 „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Беловец“; Обособена
позиция №3 „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Задруга“ е открита със заповед №
26/12.01.20201 г. на кмета на община Кубрат.
По обособена позиция №1 „Ремонт на покрив на Детска ясла „Мир“ гр. Кубрат“
оферти са постъпили от 10 участници: 1. „Латстрой 1“ ЕООД; 2. „Ник строй“ , ЕООД, 3.
„Строй дом 79“ ЕООД, 4. „Проектострой Станков“ ЕООД, 5. „Овима“ ЕООД, 6. „Весела“
ЕООД, 7. „Бобстрой БГ“ ЕООД, 8. „Хидрострой –БГ63“ ЕООД, 9. „Севсем“ ЕООД, 10. „Ив
билд БГ“ ЕООД. По обособена позиция №2 „Ремонт на покрив на Здравна служба в с.
Беловец“ и обособена позиция №3 „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Задруга“
оферти са постъпили от същите 10 участници. В началото на своята работа комисията по
избора отстранява кандидата „Овима“ ЕООД и по трите обособени позиции, защото не е
декриптирал своята оферта.
Прави впечатление големия брой кандидати, подали оферти за участие в
процедурата. Независимо от това, комисията отстранява от участие повечето кандидати
с приблизително идентични мотиви: „В приложения от участника Линеен график не са
представени следните дейности – съставяне на Протокол за откриване на строителната
площадка и определена строителната линия и ниво и подписване на Констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (Протокол Образец
15), респективно не са предвидени ден/дни за откриване на строителната площадка
и подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена
строителната линия и ниво – приложение № 2 и ден/дни за подписване на Констативен акт
за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – приложение № 15.“
Критичност към строител следва да се проявява за качество на изпълнение, а не за
изготвяне на документ, който дори не се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В техническото задание
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на възложителя не е посочено задължение кандидатът да посочи в линейния график кога ще
бъде съставен Протокол за откриване на строителна площадка. Въпреки това, комисията
по избора намира липсата на такова посочване за съществено нарушение, водещо до
отстраняване на преобладаващата част от кандидатите. До отваряне на ценовите оферти
са допуснати: По обособена позиция №1 „Ремонт на покрив на Детска ясла „Мир“,
гр. Кубрат“: „Латстрой 1“ ЕООД, с предложена цена 13473.56 лева и „Ник строй 2000“
ЕООД, с предложена цена 15701.36 лева. По обособена позиция №2 „Ремонт на покрив
на Здравна служба в с. Беловец“: „Латстрой 1“ ЕООД, с предложена цена 21007.10 лева,
„Ник строй 2000“ ЕООД, с предложена цена 24663.78 лева и „Весела“ ООД, с предложена
цена 32135.10 лева. По обособена позиция №3 „Ремонт на покрив на Здравна служба в с.
Задруга“: „Латстрой 1“ ЕООД, с предложена цена 21987.90 лева, „Ник строй 2000“ ЕООД, с
предложена цена 26746.13 лева и „Весела“ ООД, с предложена цена 30452.95 лева.
По Обособена позиция №2 и №3 Комисията по избора констатира, че е налице
хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП по отношение на кандидат „Латстрой 1“ ЕООД – наличие
на оферта с над 20% по-благоприятно ценово предложение от средната стойност
на предложенията на останалите кандидати и изисква в 5-дневен срок от кандидата
подробна писмена обосновка на ценовото предложение. Кандидатът представя
подробна писмена обосновка, в която подробно и мотивирано посочва как достига до
по-благоприятни цени. Сочи, че притежава богат опит, складовите разходи са сведени до
минимум, че ползва отстъпка за материали, че материалите се доставят франко и нямат
големи разходи за доставка, отбелязва, че е намалил печалбата си с оглед на влошената
икономическа обстановка. Кандидатът представя референции за добро изпълнение,
Сертификати ISO 9001:2015 за внедрена система за управление на качеството, ISO
14001:2015 за внедрена система за управление на Околната среда, ISO 45001:2015 за
внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа. Комисията по
избора не приема обосновката и отстранява от участие „Латстрой 1“ ЕООД по обособени
позиции 2 и 3. Мотивите на комисията за неприемане на писмената обосновка са
неубедителни и странни, според експерти. От документацията на кандидата е очевидно,
че той има богат опит и традиции в строителството. Притежава няколко сертификата ISO.
Заради отстраняване на кандидата, направил най-добра оферта, Община Кубрат
заплаща 7-8 хиляди лева повече от парите на гражданите.
Процедурата „Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на
инвестиционни проекти със съществените изисквания на строежите и Упражняване
на строителен надзор по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне
на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със
съществените изисквания на строежите и Упражняване на строителен надзор за обект
„Ремонт и преустройство на Народно читалище „Напредък- Юпер 1915“, с. Юпер,
община Кубрат“; Обособена позиция №2 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка
на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите
и Упражняване на строителен надзор за обект „Ремонт и обзавеждане на приют за
безстопанствени кучета и котки в гр. Кубрат“ е открита със заповед № 774/21.12.2020 г. на
кмета на община Кубрат. Прогнозната стойност е 4000 лева.
По двете обособени позиции кандидатстват едни и същи 4 участници: „Пешев“
ЕООД, „Ареа проект“ ЕООД, „Стройнорм“ ЕООД и „Дема“ ЕООД. Комисията по избора
отстранява от участие трима кандидати и допуска до класиране „Стройнорм“ ЕООД, за
да се състезава сам със себе си и по двете обособени позиции. Комисията по избора
упражнява необяснима критичност логически необяснима, при условие, че всички
кандидати са дружества, притежаващи необходимите компетенции и разрешителни
за изпълнение на поръчката. Недопускането на кандидати до класиране възпрепятства
възможността да бъдат отворени техните ценови оферти.
Процедурата с предмет „Ремонт на улици на територията на община Кубрат“ по:
Обособена позиция №1 „Ремонт на улици на територията на селата Беловец, Медовене,
Савин, Севар, Сеслав“, Обособена позиция №2 „Ремонт на улици на територията на
селата Горичево, Задруга, Мъдрево, Тертер, Точилари“, Обособена позиция №3 „Ремонт на
улици на територията на селата Бисерци, Божурово, Каменово, Равно, Юпер, Звънарци“
е открита с решение № 574/11.09.2020 г. на кмета на Община Кубрат. Три дружества
са кандидатите за всяка една от трите обособени позиции за участие в процедурата:
„Автомагистрали-Черно море“ АД, „Строймонтаж“ ЕАД и „Пътно строителство“ АД.
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Трите дружества притежават богат опит и традиции при участие в процедури по ремонт
на пътища. Прогнозната стойност на поръчката е за 497585 лева без ДДС. Комисията по
избор не допуска до участие в класирането и по трите обособени позиции кандидати
„Автомагистрали- Черно море“ АД и „Пътно строителство“ АД. На финалната права по
трите обособени позиции за участие в класиране, Комисията определя да се състезава
сам със себе си кандидатът „Строймонтаж“ ЕАД.
Процедурата „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на
обект: „Ремонт и преустройство на Народно читалище „Напредък – Юпер 1915“, с. Юпер,
община Кубрат“ е открита на 12.11.2021 г. Прогнозната стойност е 123375 лева. Оферта за
участие подава само един кандидат – „Райкомерс конструкшън“ ЕАД, с ценова оферта
123295 лева, с когото е сключен договор за изпълнение.
Процедурата „Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско
предприятие „Социални услуги“ е открита на 16.11.2021 г. Прогнозната стойност е
29733 лева без ДДС. Оферти подават двама кандидати – „Рив Комерс София“ ЕООД
и „Проконсулт интернешънъл“ ООД. Комисията по избора отстранява „Проконсулт
интернешънъл“ ООД, на основание чл. 107, т. 2, б.“а“, тъй като е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. С
„Рив Комерс София“ ЕООД е сключен договор на 20.01.2021 г. за доставка на един брой
нов, неупотребяван автомобил, съгласно техническата спецификация на възложителя на
стойност 28700 лева без ДДС или 34440 лева с ДДС. С подписан анекс към договора на
20.01.2021 г. страните уточняват марката и модела на автомобила – Дачия, Докер Ван. От
направена справка от страницата в интернет на „Омникар Ауто“, представител на Дачия,
е видно, че цената на базовия модел на Дачия Докер Ван, дизел, 95 к. с., съответстващ
на техническото задание на възложителя, със стандартно оборудване е 21392 лева без
ДДС, или 25670 лева с ДДС. Допълнителното оборудване с климатик струва 1090 лева.
Разликата между обявената цена на страницата на дружеството и договорената цена
е около 7 000 лв., което дава сериозно основание за подозрение за измама и корупция.
Процедурата „Закупуване на обзавеждане за жилищните блокове в Дом за стари
хора с. Тертер” е открита на 08.10.2020 г. Прогнозната стойност е 21340 лева. Оферти
подават трима кандидати- „Ес Ес Пропърти“ ЕООД, „Лидер Кострукт“ ЕООД и „Макс
Офис“ ЕООД. Комисията по избора отстранява кандидатите „Ес Ес Пропърти“ ЕООД и
„Лидер Кострукт“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, б“а“ с мотивите, че участниците не са
изложили цялостен подход за изпълнение на поръчката. С единствения допуснат кандидат
„Макс Офис“ ЕООД е сключен договор за изпълнение на стойност 19993.70 лева.

3.1.

”МБАЛ – Кубрат“ ЕООД
Процедурата „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи
за нуждите на МБАЛ – Кубрат“ ЕООД е обявена на 16.12.2020 г. Прогнозната стойност е
250000 лева без ДДС. Оферта за участие подава само един кандидат- „Фаркол“ АД, ЕИК:
102227154, с когото е сключен договор.

3.2.

„Кубратска гора“ ЕООД
Процедурата „Доставка на линия за рязане, цепене и пакетиране на дърва за
огрев“ е открита на 20.08.2020 г. Прогнозната стойност е 202873.12 лева без ДДС. В обхвата
на поръчката е включена доставка и монтаж на машини за рязане, цепене и пакетиране
в мрежи на дърва за огрев. Машините, които следва да бъдат доставени в резултат
на изпълнението на обществената поръчка, трябва да бъдат нови и неупотребявани.
Изпълнителят трябва да представи декларация, че машините, обект на доставката, не
са втора употреба. Качеството на предлаганите машини следва да бъде доказано със
сертификати, декларации или други документи, издадени от производителя. Доставените
машини трябва да бъдат с гаранционен срок минимум 24 /двадесет и четири/ месеца,
считано от датата на доставка с окончателен приемо-предавателен протокол от
Възложителя или от упълномощени от него длъжностни лица. Определеният за изпълнител
на обществената поръчка се задължава в момента на доставката да предаде на
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Допуснати кандидати до
участие в класиране

Брой процедури според кандидати

36%
43%
57%

64%

1 кандидат

Повече от 1 кандидат
1 допуснат
кандидат

Повече от един
допуснат кандидат

Наличие на състезание
Със
състезание

27%

73%
Без
състезание

Графика 3. Наблюдавани обществени поръчки в община Кубрат.
От 11 на брой проведени и приключили процедури по ЗОП с възложител Община Кубрат, при 4 е имало
само един кандидат. При останалите 7 с повече от един кандидат комисията е допуснала до участие
в класиране повече от един кандидат само в 3 процедури, а в 4 до класиране е допуснат само един
кандидат. Реално състезание има само в една четвърт (27%) от приключилите процедури.

възложителя следните документи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация и /
или ръководство за ползване и всички други документи за правилната експлоатация на
машините. Процедурата е прекратена с решение на 23.09.2020 г. заради констатиран
пропуск в изготвените от възложителя документи за участие. Същата процедура е обявена
на 16.10.2020 г. и отново е прекратена на 05.11.2020 г.

Наблюдения и изводи за Община Кубрат:
1. Статистика: От 11 на брой проведени и приключили процедури по ЗОП с
възложител Община Кубрат, при 4 е имало само един кандидат. При останалите
7 с повече от един кандидат, комисията е допуснала до участие в класиране
повече от един кандидат само в 3 процедури, а в 4 до класиране е допуснат
само един кандидат. Реално състезание има само в една четвърт (27%) от
приключилите процедури.
2. Задълбочаване на тенденцията на масово отстраняване на кандидати от
комисията по избора от участие в класиране. В тези процедури обикновено до
класиране се допуска само един кандидат, което обезсмисля СВОБОДНАТА
КОНКУРЕНЦИЯ, като основен принцип на ЗОП.
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3. Наличие на процедури, за които липсват кандидати за участие. Тревожен е фактът,
че това са процедури във важни области за нормалното функциониране на
обществения живот в общината, като снегопочистване и обществен транспорт.
Причините вероятно са недостатъчната наситеност на пазара със стопански
субекти в отделни отрасли и по-слабото икономическо развитие на региона.
4. Проведени са процедури, в които явно е налице съгласуване между възложител
и кандидати. Петима кандидати за пет различни обособени позиции предлагат
една и съща цена за изпълнение на поръчката. Обособените позиции са част от
процедура за снегопочистване на населени места.
5. Създава се усещане за фаворизиране на определени кандидати дори и с цената
на повече разходи. Наблюдава се твърде активна роля на комисиите по избора
в различните процедури. Отстраняват се кандидати с ценово предложение с
20% по-благоприятно от средната оферта на всички други кандидати. Въпреки
подробната и обоснована мотивировка на участника за по-ниската оферта,
същият е отстранен. Само в една от наблюдаваните обществени поръчки
гражданите на община Кубрат заплащат 7-8 хиляди лева повече.

4. Община Лозница
Процедурата „Ремонт на улична мрежа в Община Лозница по подобекти“ е
открита на 12.10.2020 г. Прогнозната стойност е 382900 лева. В обхвата на обществената
поръчка е включено строителство по ремонт на участъци от улици в 6 населени места
на територията на община Лозница, област Разград: с. Тръбач, с. Крояч, с. Гороцвет, с.
Синя вода, с. Градина и с. Манастирско. Предвидените за ремонт участъци от улици
във всяко от изброените населени места са: Подобект с. Тръбач – ул. „Космос“ ОК 5752; отсечка ОК 43-52; ул. „Люлин“ ОК 50-74; Подобект с. Крояч – ул. „Иван Вазов“, ОК 4342; ул. „Бузлуджа“ ОК 42-41; ул. „Валентина Терешкова“ ОК 42-53; ул. „Витоша“ ОК 26-22;
Подобект с. Гороцвет – ул. „Иван Хараланов“ ОК 33-36; ул. „Васил Левски“ ОК 36-15; ул.
„Бузлуджа“ ОК 34-16; ул. „Драва“ ОК 13-8; Подобект с. Синя вода – ул. „Шейново“ ОК 18-13;
ул. „Н. Й. Вапцаров“ ОК 44-41; ул. „Н. Й. Вапцаров“ ОК 49-53; ул. „Неофит Рилски“ ОК 5354; Подобект с. Градина – ул. „Абритус“ ОК 44-22; ул. „Г. Бенковски“ ОК 45-19; Подобект с.
Манастирско – ул. „Витоша“ ОК 52-18; ул. „Бузлуджа“ ОК 41-42.
В страницата на ЦАИС ЕОП има данни, че двама кандидати – „Пътно строителство“
АД и „Строймонтаж“ ЕАД са подали оферти за участие, съответно на 03.11.2020 г. в 15.10
часа и на 03.11.2020 г. в 16.55 часа. В раздел Информация за участници в процедурата
е посочено, че датата на отваряне на офертите е 04.11.2020 г., а датата на отваряне на
ценовите предложения 20.11.2020 г. На 16.12.2020 г. е публикувано обявление за възложена
поръчка, като за изпълнител е посочено „Пътно строителство“ АД. На страницата не
са публикувани протоколи на комисията по избора, доклад на комисията, решение
на възложителя за определяне на изпълнител и договор за изпълнение на поръчката и
приложения към него.
Процедурата „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ
„Александър Стамболийски“ – гр. Лозница“ по Обособени позиции“ е открита на
29.01.2021 г. Прогнозната стойност е 1215912.09 лева. С решение от 02.02.2021 г. на кмета
на Община Лозница процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП
заради допуснато нарушение на чл. 232, ал. 3, т. 1 от ЗОП – не е спазено задължението за
изпращане на проекта на решение, обявление, техническа спецификация и проекта на
методиката за оценка по процедурата за предварителен контрол на случаен принцип в
Агенцията за обществени поръчки.
Същата процедура отново е обявена на 02.03.2021 г. Процедурата отново е
прекратена с решение от 23.03.2021 г. на кмета на Община Лозница на основание чл.
110, ал. 1, т. 9 от ЗОП заради констатиране, че при посочване на максималната прогнозна
стойност на обособена позиция №1 по подобекти, за подобект „физкултурен салон“ не
е посочена пределната стойност на СМР по част „Архитектурна“, което от своя страна
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води до несъответствие между посочената пределна стойност на подобекта и сбора от
максималните стойности по отделните части от проекта. По отношение на обособена
позиция №2 „Реновиране на дворно пространство на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“
– гр. Лозница“, процедурата продължава. Оферта за участие подава един кандидат –
„Техно енерджи“ ООД. С дружеството е подписан договор за изпълнение по обособена
позиция №2 на стойност 84261.77 лева без ДДС.

Наблюдения и изводи за Община Лозница:
1. В публичната страница на ЦАИС ЕОП липсват пълни данни по някои от процедурите.
Възможни причини могат да бъдат необявяване на данни от страна на възложителя
или технически проблеми в ЦАИС ЕОП (б. а. продължаващи няколко месеца).
2. Тенденция на увеличаване на броя прекратени процедури по инициатива на
възложителя с мотиви за допуснати грешки при подготовката на процедурата от
страна на възложителя.
3. Наблюдава се утвърждаваща се тенденция:
3.1.

Липсват достатъчно на брой кандидати по значителна част от обществените
поръчки.

3.2.

При наличие на повече кандидати, много от тях се отстраняват от участие в
процедурите от комисията по избор и не се допускат до класиране, като
мотивите за отстраняването им обикновено са дребни и несъществени
несъответствия в документацията за кандидатстване на техническата
документация. В повечето случаи до класиране се допуска само един кандидат.

3.3.

Много често до класиране не се допускат кандидати с незначителни несъот
ветствия и пропуски в документацията, които имат сериозен опит в предмета
на поръчката и участие в процедури. Предполага се, че същите кандидати знаят
как пълно и точно да подготвят документацията си за кандидатстване.

3.4.

При провеждане на процедури на значителна стойност, при която се очаква
участие на повече сериозни участници, като членове на комисията по избора
се назначават (вероятно скъпо платени) външни експерти, обикновено един
юрист и един специалист с техническо образование. При провеждане на
процедури на по-ниска стойност или в които участва един кандидат, членовете
на комисията по избора са служители в администрацията на възложителя.

3.5.

Създава се усещане за липса на реално и честно състезание, като в
преобладаващата част от процедурите, независимо от броя на кандидатите,
до участие в класиране достига само един кандидат.

5. Община Разград
Процедурата „Ремонт на покриви и покривни покрития на общински обекти“ е
открита на 24.09.2020 г. Прогнозната стойност е 38347.53 лева без ДДС. В процедурата
кандидатстват участници, които дават ценови оферти както следва: „Латстрой1“ ООД, ЕИК:
204285050, предложена цена 22569.70 лева, „Вълковстрой инженеринг“ ЕООД, ЕИК:202195,
„Бобстрой БГ“ ЕООД, ЕИК: 204483274, предложена цена 31454.19 лева, „Бонев“ ООД,
ЕИК: 116586570, с предложена цена 34012.00 лева, „САВ- Разград“ ООД, ЕИК:200425074,
с предложена цена 35055.10 лева, „Топ строй“ ЕООД, ЕИК: 125551311, с предложена
цена 36031.72 лева, „Калекса“ ООД, ЕИК: 131306882, с предложена цена 37321.10 лева,
„Проектстрой-Станков“ ЕООД, ЕИК: 203941480, с предложена цена 37998.04 лева.
Комисията по избора отстранява всички кандидати, като да се състезава сам със себе
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си е допуснат само един кандидат – „Бонев“ ООД, ЕИК: 116586570, с предложена цена
34012.00 лева. Странни са мотивите на комисията по избора за отстраняване на кандидата
„Латстрой1“ ООД. Създава се впечатление за необоснованост на мотивите. Твърди се
неконкретизирано, че кандидатът не е представил определени документи, но същите не
са точно посочени и не може да се установи, какви точно документи не е представил.
На 14.08.2020 г. е обявена процедурата „Извършване на СМР на втори участък
от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на
ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград.” Прогнозната стойност на
поръчката е 319000 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 04.09.2020
г. 23.59 часа. До изтичане на крайния срок оферти подават двама кандидати –
„Строймонтаж“ ЕАД на 04.09.2020 г. в 17.09 часа и „Пътно строителство“ АД на 04.09.2020
г. в 23.30 часа. Комисията по избора отстранява и двамата кандидати. С решение на
възложителя процедурата е прекратена.
Процедура отново е открита на 29.10.2020 г. при същите параметри, но вече като друг
вид процедура. Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП в случаите, когато предходна процедура
за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или
подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено
променени, Възложителят може да проведе пряко договаряне. С решение за откриване с
изх. № 12-00-248 от 14.08.2020 г. е открита процедура за обществена поръчка чрез публично
състезание с предмет „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект:
Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите
й кръстовища в гр. Разград” с уникален № 00338-2020-0011 в РОП. Процедурата е
прекратена с Решение № ЗОП-32 от 13.10.2020 г., на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП,
тъй като и двамата участници са отстранени на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП
поради представяне на оферти, които не отговарят на предварително обявените условия
за изпълнение на обществената поръчка. След влизане в сила на Решение № ЗОП-32.
Възложителят се възползва от правото си по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП да проведе договаряне
при условията на ЗОП и ППЗОП. Крайният срок за подаване на оферти е 09.11.2020 г. 23.59
часа. Оферта подава само един кандидат: „Пътно строителство“ АД на 09.11.2020 г. в 12.50
часа. Комисията по избора няма никакви забележки към документацията на кандидата и
той печели поръчката с ценова оферта 318773.97 лева.
На 27.11.2021 г. е открита процедурата „Инженеринг – проектиране, изпълнение на
СМР и упражняване на авторски надзор, на обект „Изграждане на съвременна градска
среда, чрез благоустрояване на Северен градски парк в гр. Разград, рехабилитация,
изграждане и възстановяване на зони за отдих.“ Прогнозната стойност е 5500000 лева без
ДДС. До изтичане на крайния срок за подаване на оферти /17.12.2021 г./ двама кандидати
подават предложения: „АВ Билд“ ЕООД, ЕИК: 202678749 и ДЗЗД „Нивел Аква“, състоящо се
от „Нивел строй“ ЕООД, ЕИК:113580690 и „Аква конструкшън“ ЕООД, ЕИК:202274087.
Комисията по избора се събира на първо заседание на 18.12.2020 г. и единствено
констатира, че са подадени две заявления за участие от съответните кандидати. На второ
заседание комисията се събира на 21.01.2021 г. Комисията пристъпва към разглеждане на
документите за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор
и представените документи. В документацията на кандидата „АВ билд“ ЕООД комисията
не констатира липси и несъответствия. В документацията на другия кандидат ДЗЗД „Нивел
Аква“ комисията констатира общо 8 на брой непълноти и несъответствия. Съставен е
протокол и на осн. чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на кандидата е предоставен 5-дневен срок за
отстраняване на допуснатите пропуски. След датата 21.01.2021 г. в страницата ЦАИС ЕОП
няма обявени документи. Няма заседание на комисията по избора. Няма насрочена дата
за отваряне на ценовите оферти. Очевидно се чака нещо да се случи. От досегашното
развитие на процедурата и наложилата се практика може да се предположи, че
кандидатът ДЗЗД „Нивел Аква“ ще бъде отстранен и недопуснат до класиране.
Процедурата „Застраховане на имоти общинска собственост със застраховка
,,Щети на имущество” е открита на 22.12.2021 г. Прогнозната стойност е 7500 лева.
Оферти за участие подават ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, ЕИК: 121265177 и „ДЗИ-общо
застраховане“ ЕАД, ЕИК: 121718407. Комисията изготвя класиране на база критерий „найдобра цена“: 1. място ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, с предложена цена 4297.51 лева; 2.
място „ДЗИ-общо застраховане“ ЕАД, с предложена цена 5826.87 лева. Със ЗАД „ОЗКЗастраховане“ АД е сключен договор за изпълнение.
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Процедурата „Изграждане на улична канализация по ул.“Кресна“, гр. Разград“ е от
крита на 15.12.2020 г. Прогнозната стойност е 147525.83 лева без ДДС. Кандидатстват три дру
жества със седалище в град Разград: „Петстрой“ ЕООД, ЕИК: 116554073, „САВ-Разград“ ООД,
ЕИК:200425074 и „Бонев“ ООД, ЕИК: 116586570. За поред път по познат сценарий комисията
по избора отстранява от участие двама кандидати и до класиране да се състезава сам със
себе си е допуснато „Бонев“ ООД, което е избрано за изпълнител на поръчката.
На 15.12.2020 г. е открита процедурата „Изграждане на улична канализация по ул.
„Бабуна“, гр. Разград“ с прогнозна стойност 92193.33 лева. Оферти за участие подават
същите три дружества, като в гореописаната процедура: „Петстрой“ ЕООД, ЕИК: 116554073,
„САВ-Разград“ ООД, ЕИК:200425074 и „Бонев“ ООД, ЕИК: 116586570. Комисията по избора
отстранява „САВ-Разград“ ООД, а останалите двама кандидати са допуснати до класиране.
На първо място е класирано „Петстрой“ ЕООД, с когото е сключен договор за изпълнение.
Процедурата „Застраховане на служители на общинската администрация, общин
ските предприятия, звена, формирования, безработни, полагащи обществено полезен
труд и служители на Капански ансамбъл -2020 г.“ е открита на 18.12.2020 г. Прогнозната
стойност е 24510 лева без ДДС. До изтичане на крайния срок за подаване на оферти –
18.01.2021 г. не е подадена нито една оферта. Процедурата е прекратена от възложителя
с решение от 20.01.2021 г.
На 21.12.2020 г. е открита процедурата „Изграждане на улична канализация по
ул.“Бенковски“, гр. Разград“, с прогнозна стойност 41666.66 лева без ДДС. Кандидатите са
двама: „Петстрой“ ЕООД, ЕИК: 116554073, и „САВ-Разград“ ООД, ЕИК:200425074. Участникът
„САВ-Разград“ ООД е отстранен от участие и до класиране е допуснато „Петстрой“
ЕООД, с когото е сключен договор за изпълнение.
Процедурата „Изграждане на канализация за повърхностни води в с. Дянково“ е
обявена на 21.12.2021 г. Прогнозната цена е 45666.66 лева без ДДС. До изтичане на крайния
срок за подаване на заявления за участие – 21.01.2021 г. няма депозирани оферти. Със
заповед от 22.01.2021 г. на възложителя процедурата е прекратена.
На 30.12.2021 г. е открита процедурата „Изграждане на отводнителен канал на
уличното платно до Нов гробищен парк – гр. Разград” с прогнозна стойност 85000
лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 25.01.2021 г. Оферти и ценови
предложения са подали кандидатите: „Бонев“ ООД, ЕИК: 116586570, с цена 84388.75 лева;
„Йорданов инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 202988228, с цена 70800.16 лева; „САВ-Разград“ ООД,
ЕИК:200425074, с цена 77769.30 лева; „Пътно строителство“ АД, ЕИК: 116014376, с цена
76367.50 лева; „Петстрой“ ЕООД, ЕИК: 116554073, с цена 84210.70 лева; „Парсек груп“ ЕООД,
ЕИК: 203215490 с цена 79000 лева. От шестимата кандидати „Йорданов инженеринг“ ЕООД
и „Парсек груп“ ЕООД са дружества със седалища в град София. Останалите четирима
кандидати са със седалища в град Разград. След депозиране на офертите на 25.01.2021
г. няма никакво развитие на процедурата от публикуваното в ЦАИС ЕОП през последните
три месеца. Не са публикувани никакви протоколи от работата на комисията по избора.
Вероятно нещо се изчаква.
Процедурата „Доставка на канцеларски материали и консумативи за потребностите
на администрацията на Община Разград и общински структури“ е открита на 31.12.2021
г. Прогнозната стойност на поръчката е 55350 лева без ДДС. Оферта за участие подава
„Маргот“ ЕООД, гр. Разград, ЕИК: 116568692. С дружеството е сключен договор за изпълнение.
На 31.12.2021 г. е открита процедурата „Доставка на канцеларски материали и кон
сумативи, запазени по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, за потреб
ностите на администрацията на Община Разград и общински структури“ с прогнозна
стойност 14600 лева без ДДС. Оферта за участие подава един кандидат- „Ронос“ ООД, ЕИК:
831176328, с когото е сключен договор за изпълнение на обществената поръчка.
Процедурата „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на
стандартна балансираща група, за нуждите на Община Разград – 2021 г.” е открита
на 12.03.2021 г. Прогнозната стойност е 930000 лева без ДДС. Оферти за участие
подават четирима участници с ценови оферти: „Кумер“ ООД, ЕИК: 200907117, с ценово
предложение 115.51 лева за Мегават, „Енерго-про Енергийни услуги“ ЕАД, ЕИК: 201208860,
с ценово предложение 131.50 лева за Мегават, „Гранд Енерджи дистрибюшън“ ЕООД, ЕИК:
201208860, с ценово предложение 114.77 без ДДС и „Пауър сист“ ЕООД, ЕИК: 200956954, с
предложена цена от 120.65 лева. Комисията по избора отстранява кандидата „Кумер“ ООД.
Класирането става по методика, в която най-голяма тежест има оценка за брой участници
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в балансираща група. На първо място е класирано „Енерго-про Енергийни услуги“ ЕАД, с
89.82 т. „Гранд Енерджи дистрибюшън“ ЕООД е класирано на второ място с 80.6 т.
На 31.03.2021 г. е обявена процедурата с пряко договаряне „Услуги по предоставяне
на храна за консумация на територията на Община Разград по проект „Топъл обяд
в условията на пандемията от COVID-19.” Възложителят е изпратил покана до трима
участници за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 182, ал. 1 т. 5 от ЗОП:
„Болярки“ ЕООД, Кооперация ВК „Правда“ и ЕТ „Петър Цонев-Петров-Цонев“. Обявената
цена за едно хранене на ден е в размер на 2.70 лева на човек. В проведените преговори
и тримата участници заявяват, че не могат да направят отстъпка от тази цена. Комисията
по избора изготвя класиране, като същото е направено въз основа на предложеното от
кандидатите време за предоставяне на топлия обяд: 1 място – ЕТ „Петър Цонев-ПетровЦонев“, предложил срок за предоставяне на топлия обяд 150 минути; 2 място – Кооперация
ВК „Правда“, предложила срок за предоставяне на топлия обяд 180 минути; 3. място –
„Болярки“ ЕООД, предложило срок за предоставяне на топлия обяд 240 минути.
Процедурата „Основен ремонт на бул. „Априлско въстание“ в участъка от ул. „Пета“
до ул. „Перистър“ и на бул. „Странджа“ от ул. „Добруджа“ до ул. „Дунав“, гр. Разград“ е
открита на 29.04.2021 г. Процедурата обхваща ремонт на участъци от улици в град Разград.
Участъците за ремонт на улиците са изцяло в населено място с проектна скорост
Vпр.=50 km/h. Обект на ремонтни работи са бул. Априлско въстание – участъкът от бул.
„Априлско въстание“ от ул. „Пета“ до ул. „Перистър“, подлежащ на ремонтни дейности
е с две улични еднопосочни платна с по две ленти за движение, разделени с зелена
ивица по средата и с дължина 2 400 м., средна широчина на единично платно 7,55 м. и
9 метра на кръстовищата, уширения за автобусни спирки и заустване със страничните
улици. Бул. „Странджа“ – участъкът от ул. „Добруджа“ до ул. „Дунав“ е с дължина 400 м
и ширина на платното 14 м.- 14,20 м. и уширения за автобусна спирка в двете посоки,
заустване със страничните улици. Прогнозната стойност на процедурата е 1583333.33
лева без ДДС. Крайният срок за получаване на оферти е 25.05.2021 г. 23.59 ч. Средствата
за финансиране на поръчката са „последния подарък от държавния бюджет за 2021 г.“ за
жителите на град Разград от отиващото си правителство на Бойко Борисов.5

5.1.

ТП на НОИ – гр. Разград
Процедурата „Преустройство на филиалите в ТП на НОИ – Разград и изграждане на
гишета в гр. Кубрат и гр. Исперих“ е обявена на 06.07.2020 г. с прогнозна цена 2700 лева
без ДДС. Прекратена е на 16.09.2020 г. поради липса на кандидати.
На 30.07.2020 г. е обявена процедура „Ремонт на санитарно помещение на IV
етаж и стена в архивно помещение, в което се съхраняват ведомости към ТП на НОИ –
Разград.“ С прогнозна стойност 2100 лева без ДДС. Прекратена е на 03.09.2020 г. поради
липса на кандидати.
Процедурата „Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, находяща се
в административната сграда на ТП на НОИ – Разград и доставка на резервни части и
консумативи“ е открита на 30.09.2020 г. Прогнозната стойност е 4020.00 лева без ДДС.
Оферта подава един кандидат – „Лифтком сервиз“ ЕООД, ЕИК: 201189890, с предложена
цена 1440.00 лева без ДДС, на когото е възложена поръчката с договор.
На 07.12.2020 г. е открита процедурата „Предоставяне на услуги по почистване на
помещения в сгради на ТП на НОИ – Разград и прилежащи площи.“ Прогнозната стойност
е 30 000 лева без ДДС. Оферти подават четирима кандидати: „Не ми се чисти“ ЕООД,
ЕИК: 205812274, „Луксима груп“ ЕООД, ЕИК: 202929322, „Бориван“ ООД, ЕИК: 131476607 и
„Райт клийнинг“ ООД, ЕИК: 200500255. Участник „Не ми се чисти“ ЕООД е отстранен от
участие. Според критерий най-добра цена останалите трима участници са класирани:
1. „Бориван“ ООД, с ценово предложение 26376 лева без ДДС, 2. „Райт клийнинг“ ООД, с
предложена цена 28368 лева без ДДС и 3. „Луксима груп“ ЕООД, с ценово предложение
29040 лева. Договор за изпълнение за срок от 24 месеца е сключен с класирания на първо
място „Бориван“ ООД. Цената от 26376 лева без ДДС ще бъде заплатена на 24 равни
месечни вноски, всяко от които по 1099 лева без ДДС.
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Според нашия анализ сключеният договор е изключително изгоден за държавната
институция. Процедурата е пример как добросъвестното ползване на ЗОП и наличие
на свободна конкуренция могат да доведат до съществени икономии в разходите на
държавните институции. Според предмета на изпълнение, описан в договора, се извършват
дейности по почистване, описани по помещения, площи, честота и видове както следва:
Почистване на помещенията в сгради на ТП на НОИ – Разград, което включва почистване
на: Административна сграда на ТП на НОИ – Разград на 4 етажа, заедно със сутерен под
1 етаж, сутерен южен вход и помещения в южен вход; Филиал в град Кубрат, включващ 7
работни помещения, стая за персонала, 2 бр. санитарни възли, коридор и фоайета, 2
бр. архивни помещения; Филиал в град Исперих, включващ 5 работни помещения, стая
за персонала, санитарен възел, коридори и архивно помещение. Видове дейности по
почистването са: ежедневно измиване и почистване на пода, проветряване, забърсване
и дезинфекция на стъклени прегради, ежедневно изхвърляне на боклук, почистване,
измиване и дезинфекция на сервизни помещения и тоалетни, осигуряване на течен сапун и
тоалетна хартия, ежедневно забърсване на прах от бюра и мебели, ежедневно почистване
на стълби и тротоарни площи пред входове, почистване от сняг, поливане на цветя и други.
Почистването обхваща няколко сгради, ползвани от възложителя в три различни града
на област Разград. Ако не ползва външната услуга и извършва почистване със собствени
служители /хигиенисти/, възложителят би ползвал най-малко трима хигиенисти /по един
във всеки град/, на които само възнагражденията и осигуровките дори и при минимален
размер, ще бъдат в размер трикратно надвишаващ ежемесечното плащане по договора
в резултат на процедура по ЗОП.

5.2.

ОД на МВР – гр. Разград
Процедурата „Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на
стандартна балансираща група за ниво ниско напрежение с пълно администриране
на информационния поток с ЕСО ЕАД и поемане на разходите за небаланси за обекти
на Областна дирекция на МВР – Разград, за срок от 24 месеца“ е обявена на 05.03.2021 г.
Прогнозната цена е 198 029 лева без ДДС. Оферти подават следните кандидати: „Енергопро енергийни услуги“ ЕАД, ЕИК:201398872, „Кумер“ ЕООД, ЕИК: 200907117 и „АСМ
енерджи“ ООД, ЕИК: 202856900. Комисията по избора изисква от „АСМ енерджи“ ООД да
представи допълнително документи, които не са представени и кандидатът е отстранен
от участие. До класиране са допуснати останалите двама кандидати. Класирането
се извършва по следната формула: Т =Tn/Tmax по 20, където: Т-оценка за техническо
предложение, Tn- брой членове в балансиращата група на конкретния участник, T max
–предложение на участника с най-висок брой членове в балансиращата група, числото
20 е коефициент за тежест. „Енерго-про енергийни услуги“ ЕАД, с предлага цена 132.50
лева за МВтч; „Кумер“ ЕООД, с предлага цена 115.00 лева за МВтч.
Класирането по показател предлагана цена е: 1. „Кумер“ ЕООД – 80 точки. 2.
„Енерго-про енергийни услуги“ ЕАД -69.43 точки. По показател техническо предложение
– брой членове в балансиращата група /Т/ класирането е: 1. „Енерго-про енергийни
услуги“ ЕАД -20 точки; 2. „Кумер“ ЕООД – 0.11 точки. Комплексната оценка/КО/ се
формира като сбор от оценката по показател С „Предлагана цена“ и Т „Техническо
предложение-брой членове в балансиращата група“. Комисията оформя крайна
комплексна оценка: 1. „Енерго-про енергийни услуги“ ЕАД, КО=69.43+20=89.43т.; 2. Кумер“
ЕООД, КО=80+0.11=80.11т. Съгласно методиката на оценяване, на първо място е класиран
участникът с най-висока комплексна оценка и с него е сключен договор за изпълнение.

5.3.

Областно пътно управление – гр. Разград
Процедурата „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС,
собственост на АПИ – ОПУ Разград“ е открита на 04.01.2021 г. Прогнозната стойност
е 25 000 лева без ДДС. Оферти подават „Елит ойл София“ ЕООД, ЕИК: 203988747 и
„София Франс Ауто- Русе“ ЕАД, ЕИК: 201684959. Първият кандидат е отстранен заради
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непредставяне в срок на допълнително изискани от комисията по избора документи. До
класиране е допуснат вторият участник, с когото е сключен договор за изпълнение.

5.4.

Районна здравноосигурителна каса – гр. Разград
В периода от 23.10.2020 г до 30.04.2021 г. се провеждат четири процедури с предмет,
прогнозна цена и участници: 1. „Доставка на електроматериали, железария и резервни части
за стопански инвентар и материали за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Разград“.
Прогнозна цена 3333.33 лева без ДДС. Един участник, с който е сключен договор- „ЕТ „Диана
Михайлова-Анаид- Валентин Михайлов“ ЕИК: 826019827; 2. „Извършване на профилактични
медицински прегледи и изследвания на служителите в РЗОК- Разград“. Прогнозна стойност
1000 лева без ДДС. Кандидат е само един – „Диагностично-консултативен център 1-Разград“
ЕООД, ЕИК: 116502895, с когото е сключен договор. 3. „Следгаранционно сервизно обслужване
на компютърна и периферна техника в РЗОК-Разград, включително доставка и монтаж на
резервни части“. Прогнозна стойност 3333.33 лева без ДДС. Кандидатства „Си Ейч Компютърс“
ЕООД, ЕИК: 204395739. С кандидата е сключен договор за изпълнение. 4. „Следгаранционно
сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни
помещения на РЗОК-Разград, включително доставка и монтаж на резервни части“ Прогнозна
стойност 3750 лева без ДДС. Кандидати са „Димекс“ ЕООД, ЕИК: 116023852, с ценова оферта
3045.60 лева без ДДС и „ОК Клима-Разград“ ЕООД, ЕИК: 202381251 с ценова оферта 3270.60
лева без ДДС. „Димекс“ ЕООД е отстранено от участие и до класиране е допуснато „ОК
Клима-Разград“ ЕООД, с когото е подписан договор за изпълнение.

5.5.

Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Разград
Процедура „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна
техника за нуждите на РДСП – Разград и ДСП на територията на област Разград“ е открита
на 09.09.2020 г. Прогнозната стойност е 3125 лева без ДДС. В процедурата участват
четирима кандидати: „АТС България“ ООД, ЕИК: 130332479, „Копи Контрол Къмпани“ ЕООД,
ЕИК: 200392279, „Ел Би експерт“ ЕООД, ЕИК: 204200349 и „Ес Би Ес трейдинг“ ООД, ЕИК:
204200349. „Ел Би експерт“ ЕООД е отстранено заради непредставяне на документи.
Останалите кандидати са допуснати до класиране с ценови оферти за пълнене на тонер
касети, както следва: 1. „Копи Контрол Къмпани“ ЕООД, с цена 5.95 лева; 2. „АТС България“
ООД, с цена 6.00 лева; 3. Ес Би Ес трейдинг“ ООД, с цена 7.80 лева. С предложилият найдобра ценова оферта кандидат е сключен договор за изпълнение.
На 04.12.2020 г. е открита процедурата „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите
на РДСП и на ДСП на територията на област Разград.“6 Прогнозната стойност е 7500.00
лева без ДДС. Кандидатстват двама участници: „Български пощи“ ЕАД, ЕИК: 121396123,
с предложена цена 104.66 лева и „Стар Пост“ ООД, ЕИК: 175157550, с предложена цена
154.65 лева. Сключен е договор за изпълнение с кандидатът, предложил по-добра цена.
Процедурата „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво
ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, за нуждите
на РДСП – Разград и ДСП на територията на област Разград“ е обявена на 10.02.2021 г.
Прогнозната стойност е 117 000 лева без ДДС. Кандидатства един участник – „Мост
енерджи“ АД, ЕИК: 201325372, който предлага цена за изпълнение 0.15 лева за Киловатчас
без ДДС, с когото е подписан договор.

5.6.

МБАЛ „Свети Иван Рилски-Разград“ АД – гр. Разград
Процедурата „ Доставка на рентгенова тръба за компютърен томограф „Somatom
Emotion 16-Exel Edition SIEMENS” при условията на обратно изкупуване на дефектиралата
тръба” е открита на 06.08.2020 г. Прогнозната стойност е 125000 лева без ДДС. Оферта

6
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подава един кандидат –„Сименс Хелткеър“ ЕООД, ЕИК: 203474500. Ценовата му оферта е
123217.30 лева. Сключен е договор за изпълнение.
На 14.08.2020 г. е открита процедурата „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация
и гаранционно сервизно обслужване на eлектрохирургична платформа за нуждите на
МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД.” Крайният срок за подаване на оферти е 08.09.2020
г. До изтичане на срока оферти подават двама кандидати – „Новомед“ ООД, ЕИК:
200048260 и „РСР“ ЕООД, ЕИК: 1216547. На страницата на ЦАИС ЕОП липсва последстваща
информация за развитие на процедурата и дали има сключен договор.
Процедурата „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на
„МБАЛ”Св. Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки” е открита на 03.11.2020 г.
Прогнозната стойност е 1000000 лева. Срокът за подаване на оферти е бил 09.12.2020
г. След тази дата няма извършени последстващи действия от страна на възложителя.
Липсват данни в ЦАИС ЕОП за наличие на кандидати за участие.

5.7.

Териториално поделение Държавно горско стопанство „Разград“
Процедурата „Доставка чрез покупка на гуми за МПС, необходими за
функционирането на наличния автомобилен парк на ТП ДГС – Разград при СЦДП
ДП Габрово”7 е открита на 11.12.2020 г. Прогнозната стойност е 3000 лева без ДДС.
Кандидатства един участник – „Примекс“ ЕООД, с ЕИК: 127033207, който предлага цена от
2360.52 лева без ДДС, като е сключен договор.
На 11.12.2020 г. е открита процедурата „Застраховане на служебните моторни
превозни средства на СЦЦЛ ДП Габрово, ТП ДГС Разград със застраховка „Гражданска
отговорност за МПС“ за 2021 година.“ Прогнозната стойност е 6000 лева без ДДС.
Кандидатстват трима участници с оферти: „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД, ЕИК: 121718407,
с оферта от 2173.55 лева, ЗАД „Булстрат Виена иншурънс груп“ АД, ЕИК: 000694286, с
оферта от 2521.24 лева и ЗАД „ОЗК-застраховане“ АД, ЕИК: 121265177, с оферта от 1857.27
лева. Заради по-ниската оферта с над 20 % от общата стойност на останалите оферти,
комисията по избора изисква от ЗАД „ОЗК-застраховане“ АД допълнителна обосновка за
офертата, която е предоставена, но не е приета от комисията и кандидатът е отстранен.
Класирани са останалите двама кандидати, като е сключен договор с предложилия подобра цена – „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД.

5.8.

„Топлофикация-Разград“ АД – гр. Разград
Процедурата „Доставка на резервни части за извършване на технически обслужвания
на двигател модел №JF193/5791671 на Инсталацията за комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) тип JMS 620 GS–N.L на „Топлофикация – Разград”
АД“ е обявена на 10.11.2020 г. Прогнозната стойност е 220 000 лева без ДДС. Оферта подава
само един кандидат –„Филтър“ ООД, ЕИК: 200338541. Комисията по избора не допуска
кандидата до класиране с мотива, че към техническата документация не е представил
декларация /свободен текст/, че доставените резервни части ще бъдат оригинални за
инсталацията. Процедурата е прекратена на 04.12.2020 г. Същата процедура отново е
обявена на 16.12.2020 г. Оферта подава отново само същият кандидат – „Филтър“ ООД.
Ценовото предложение е 371366.03 лева без ДДС. Комисията констатира, че предложената
цена надвишава прогнозната стойност на поръчката, но тъй като същата не е пределна,
комисията приема, че представеното ценово предложение съответства на изискванията на
възложителя. Комисията констатира разминавания в аритметичните пресмятания на отделни
компоненти и предлаганата обща цена и на това основание кандидатът е отстранен.
Процедурата е прекратена на 20.01.2021 г. За трети път процедурата отново е обявена на
02.04.2021 г. Прогнозната стойност вече е 370000 лева без ДДС. Оферта подава отново само
същият кандидат („Филтър“ ООД), който отново е отстранен с мотив, че не е представил
доказателства, че ще използва оригинални резервни части. На 29.04.2021 г. процедурата е
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Графика 4. Наблюдавани обществени поръчки в община Разград.
От общо 25 приключили обществени поръчки с възложител Община Разград за периода от 14.08.2020г.
до 30.04.2021г., 5 са прекратени поради липса на кандидати, а в 9 е участвал само по един кандидат. В
останалите 11 поръчки с повече от един кандидат комисията по избора до класиране допуска повече
от един кандидат в 6 процедури, като в 5 процедури до класиране допуска само един кандидат. При 9
процедури с по един кандидат, комисията по избора не отстранява нито един кандидат. При общо 11
процедури с повече от един кандидат, от всичките 45 кандидати, 25 са отстранени поради констатирани
несъответствия в документацията. Ако участник кандидатства в процедура, където ще има само един
кандидат, процентът вероятност да бъде отстранен и недопуснат до класиране граничи с 0. Ако участник
кандидатства в процедура, където ще има повече от един участник вероятността този кандидат да
бъде отстранен от комисията по избора и недопуснат до класиране е 56%. В само една четвърт (24%)
от всички посочени процедури, с възложител община Разград, е имало реално състезание между
кандидатите, се установява от анализ на публикуваните документи.

прекратена. Очевидно е нежеланието на възложителя да възложи изпълнението на поръчката
на единствения участник. Вероятно възложителят държи на използването на оригинални
резервни части, които кандидатът не декларира, че ще използва.
На 04.01.2021 г. е обявена процедурата „Извършване на аварийни ремонти
на Генератор AVK тип DIG 140 k/4 на Инсталация за комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ), собственост на „Топлофикация-Разград”
АД.“ Кандидатстват двама участници – „Дитсманн“ АД, ЕИК: 831914845 и „Централна
енергоремонтна база“ ЕАД, ЕИК: 831914037. Комисията по избора отстранява „Дитсманн“
АД с аргумент, че кандидатът е представил в офертата си ценови каталог с наименования
на резервни части само на английски език, без превод на български, като не изпълнил
задължителното условие на възложителя (посочен в обявлението) всички документи на чужд
език да са придружени от превод на български. Комисията по избора отстранява и другия
кандидат „Централна енергоремонтна база“ ЕАД с мотив, че „Ценовото предложение на
участника не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,
тъй като в него не са предложени единични цени за 1 (един) човеко-час за всяка една от
шестте ремонтни дейности. В разрез с предварително обявените условия, участникът
30
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„Централна енергоремонтна база” ЕАД е представил ценова оферта, която не отговаря
на задължителното изискване, посочено в Ценовото предложение (Образец О-2) –
предложената цена за всяка една от шестте ремонтни дейности да бъде за 1 (един)
човеко-час за съответния вид услуга.“ Процедурата е прекратена на 25.03.2021 г.

Изводи и наблюдения за Община Разград:
1. Обезпокояваща статистика: От общо 25 приключили обществени поръчки с възло
жител Община Разград за периода от 14.08.2020 г. до 30.04.2021 г., 5 са прекратени
поради липса на кандидати, а в 9 е участвал само по един кандидат. В останалите
11 поръчки с повече от един кандидат комисията по избора до класиране допуска
повече от един кандидат в 6 процедури, като в 5 процедури до класиране допуска
само един кандидат. При 9 процедури с по един кандидат, комисията по избора не
отстранява нито един кандидат. При общо 11 процедури с повече от един кандидат,
от всичките 45 кандидати, 25 са отстранени поради констатирани несъответствия в
док ументацията. Ако участник кандидатства в процедура, където ще има само един
кандидат, процентът вероятност да бъде отстранен и недопуснат до класиране гра
ничи с 0. Вероятността един кандидат да бъде отстранен от комисията по избора
и недопуснат до класиране е 56%, ако този участник кандидатства в процедура,
където ще има повече от един участник. В само една четвърт (24%) от всички
посочени процедури, с възложител община Разград, е имало реално състезание
между кандидатите, се установява от анализ на публикуваните документи.
2. Наличие на съществен брой обществени процедури, в които участва само един
кандидат – около 1/3 от всички обявени търгове.
3. Малък на брой кандидати (в повечето случаи по един), в процедури, изискващи
наличие на скъпа и специализирана техника, голям брой работници и служители,
специални знания и умения, лицензи и разрешителни, сериозен финансов ресурс.
4. Съществени различия в поведението на комисията по избора при процедури
само с един кандидат от една страна и в процедури с повече от двама кандидати
– от друга страна. При наблюдавани общо 9 процедури с по един кандидат,
няма нито един отстранен от комисията кандидат. При 11 процедури с участие
на повече от един кандидат /от общо 45 кандидати, 25 са отстранени/, комисията
отстранява над 50% от кандидатите.
5. Наблюдаване на тенденция за намаляване на интерес от страна на стопански
субекти за участие в процедури по ЗОП.

6. Община Самуил
Процедурата „Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил – 1
етап“ е обявена на 03.11.2020 г. Прогнозната стойност е 82531.95 лева. Кандидат за участие
е Обединение „Самуил строй 2020“, в което участват две дружества „Корект инвест
-2012“ ЕООД, ЕИК: 202314393 и „Грийн парк инвестмънт“ ЕООД, ЕИК: 205904089. Комисията
по избора отстранява единствения кандидат с мотивите: „Строителната програма
на участника не отговаря на предварително обявените условия в документацията за
участие точка 3.2. Оферта –поддочка 3.2.1. Техническо предложение, поддочка 3.2.1.1.
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя, тъй като в нея липсват изискуеми показатели, има наличие на
непредназначеност, липсва посочване на вида, търговското наименование, производител,
доставчик и общо количество за влагане, техническо-качествени характеристики
на материали.“ Процедурата е прекратена. На 07.01.2021 г. процедурата отново е
обявена със същия предмет. Освен Обединение „Самуил строй 2020“, кандидатства и
„Унифактор“ ЕООД, ЕИК: 201372450. Комисията по избора отстранява и двамата кандидати
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с горепосочените мотиви и процедурата за втори път е прекратена на 26.03.2021 г. поради
липса на кандидати, допуснати до класиране.
В началото на 2021 г. община Самуил обявява две обществени поръчки за
транспорт с предмет, както следва: 1. “Специализиран превоз за нуждите на община
Самуил по Маршрут: с. Пчелина – с. Здравец – с. Владимировци – с. Ножарово
– с. Богданци – с. Кара Михал – с. Голяма вода – с. Хърсово – с. Самуил и обратно“.
Процедурата е обявена на 12.01.2021 г. Прогнозна стойност 27720 лева без ДДС.
2. „Обществен превоз на пътници по маршрутно разписание № 05101 „Пчелина –
Разград и обратно“ от областната транспортна схема от квотата на община Самуил“.
Процедурата е обявена на 29.01.2021 г. Прогнозна стойност 10417.08 лева без ДДС. По
двете процедури единствен кандидат е физическото лице Ибрям Мустафа Рамадан.
Кандидатът е отстранен и недопуснат до класиране по двете процедури, заради
несъответствия в техническата документация.
Процедурата „Обществен превоз на пътници по маршрутно разписание № 05101
„Пчелина –Разград и обратно“ от областната транспортна схема от квотата на община
Самуил“ е обявена отново на 17.03.2021 г. Единствен кандидат отново е Ибрям Мустафа
Рамадан, който отново е отстранен от участие – този път заради несъответствия в ценовото
предложение и процедурата отново е прекратена.
На 05.11.2020 г. е открита процедура „Реновиране на автомобилен подход на
строеж: „Ремонт и оборудване на ЦНСТ в с. Богомилци, Община Самуил“ – Първи
етап: „Изграждането на асансьор и необходимото към него техническо помещение,
реновиране на автомобилния подход, който е разположен северно от сградата на ЦНСТ,
обновяване на алеята осигуряваща пешеходен достъп до сградата, както и настилката
около самата сграда.“ Прогнозната стойност е 12053.53 лева без ДДС. Оферта за
участие подава един кандидат „Път консулт“ ООД, ЕИК: 116044896 на стойност 1 843. 91
лева, с когото е сключен договор за изпълнение.
Процедурата „Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил“ е
открита на 13.01.2021 г. Прогнозната стойност е 62449.80 лева без ДДС. Оферти за участие
подават трима кандидати: „Хагас“ ЕООД, ЕИК: 202968762, „Мертмакс“ ЕООД, ЕИК:202414518
и „Професионал“ ЕООД, ЕИК: 104594042. След разглеждане на ценовите предложения на
участниците комисията извършва следното класиране при критерий „най-ниска цена“:
1 място: „Мертмакс“ ЕООД, с цена 54383.11 лева; 2 място: „Професионал“ ЕООД, с цена
59192.81 лева; 3 място: „Хагас“ ЕООД, с цена 60168.02 лева.
На 15.03.2021 г. е открита процедурата „Периодични доставки на канцеларски
материали за нуждите на Община Самуил, общинските предприятия и общинските
подразделения“, запазена на основание чл. 12, ал. 1,т. 1от ЗОП.“ Прогнозната стойност
е 5218.84 лева без ДДС. Оферти за участие и ценови предложения подават четирима
кандидати: „Варна стар“ ЕООД, ЕИК: 206182768, с цена 7039.50 лева; „Офис трейд
България“ ЕООД, ЕИК: 20064302, с цена 3516.60 лева; „Маргот“ ЕООД, ЕИК: 116568692,
с цена 3975.30 лева и „Транс Ко 04“ ЕООД, ЕИК: 131230324, с цена 3982.45 лева. След
направена справка в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации
на и за хора с увреждания, като се има предвид предмета на поръчката комисията
установява, че участниците „Офис трейд България“ ЕООД и Транс Ко 04“ ЕООД са
регистрирани като специализирани предприятия и кооперации на и за хора с
увреждания. На основание гореизложеното комисията разглежда представените
документи за съответствие към лично състояние и критерии за подбор на
горепосочените двама кандидати. Офертите на кандидатите „Варна стар“ ЕООД и
„Маргот“ ЕООД не се разглеждат на основание чл. 12, ал. 7 от ЗОП. След разглеждане
на ценовите оферти, комисията извършва класиране при критерий „най-ниска цена“:
1 място „Офис трейд България“ ЕООД, ЕИК: 20064302, с цена 3516.60 лева; 2 място
„Транс Ко 04“ ЕООД, ЕИК: 131230324, с цена 3982.45 лева.
Процедурата „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор
на балансираща група за нуждите на община Самуил, област Разград“ е открита
на 15.03.2021 г. Прогнозната стойност е 185240 лева без ДДС. Оферти подава трима
кандидати: „Енерджи маркет“ АД, ЕИК:131200181, с предложение 191976 лева; „Енерджи
маркет глобал“ ООД, ЕИК: 131481248, с предложение 188608 лева и „Мост Енерджи“
АД, ЕИК: 201325372, с предложение 183353.92 лева. Комисията по избора отстранява
кандидатите „Енерджи маркет“ АД и „Енерджи маркет глобал“ ООД, на основание чл. 107,
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т. 2а от ЗОП, защото участниците са предложили обща цена за изпълнение, надвишаваща
посочения прогнозен /максимален/ финансов ресурс на възложителя. За изпълнител на
обществената поръчка е определено „Мост Енерджи“ АД.
На 15.04.2021 г. е обявена процедурата „Специализиран превоз на служители
на община Самуил по маршрут гр. Разград – с. Желязковец – с. Самуил и обратно.“
Прогнозната стойност е 26119.50 лева без ДДС. Оферта подава един кандидат – „Реджо
тур 85“ ЕООД, ЕИК: 204600197. Ценовото предложение е за 25359.66 лева, с когото е
подписан договор за изпълнение на 05.05.2021 г.

Наблюдения и изводи за Община Самуил:
1. Потвърждава се тенденцията за голяма част от обществените поръчки да има
само по един кандидат.
2. Забелязва се увеличаване на броя на процедурите, при които се отстраняват
всички участници и поради липса на кандидати, допуснати до класиране, същите
се прекратяват.
3. Липса на интерес от страна на сериозни стопански субекти. В областта на
обществения транспорт- значим отрасъл от функционирането на общината,
за повечето обществени поръчки кандидатства само един участник (физическо
лице), което за изпълнение на поръчките посочва, че ще ползва само един
автобус.
4. Обществени поръчки за изграждане и ремонт на пътища печели един и същ
кандидат – „Път консулт“ ООД.
5. Като изключение са поръчките, при които има по-голям интерес от страна
на участници и повечето от тях са допускани до класиране – за доставка на
канцеларски материали.

7.

Община Цар Калоян
В периода от 01.07.2020 г до 15.05.2021 г. община Цар Калоян е провела 4 процедури
по ЗОП. 1. Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж
гр. Цар Калоян; ДГ „Славейче”, гр. Цар Калоян и филиала и в с. Езерче, по обособени
позиции както следва: Обособена позиция №1 – „Хляб” Обособена позиция №2 – „Други
хранителни продукти – месо, месни продукти, риба и рибни продукти, мляко и млечни
продукти, тестени изделия и варива, захар и захарни изделия, плодове и зеленчуци,
плодови и зеленчукови консерви, подправки и др.”. Прогнозната стойност е 119793.69 лева. В
процедурата участват двама традиционно участващи кандидати /„Братя Великови“ ООД,
гр. Търговище и ЕТ “Мидия- Милен Ангелов“, гр. Разград/, които са допуснати до класиране.
Договор е сключен с кандидатът, предложил по-ниска ценова оферта – „Братя Великови“
ООД, гр. Търговище. 2. „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
на територията на Община Цар Калоян през 2021 г.” Прогнозната стойност е 39083.33
лева без ДДС. Кандидатства един участник – „Строймонтаж“ ЕАД, гр. Разград и с него е
сключен договор. 3. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия
Цар Калоян-Разград от Областната транспортна схема на Област Разград от квотата на
Община Цар Калоян“. Прогнозната стойност е 57200 лева без ДДС. Кандидатства един
участник – „Интра сити бъс“ ЕООД, гр. Разград, ЕИК: 206133415 и с него е сключен договор.
4. „Периодично зареждане с течни горива (дизелово гориво, бензин А95H и пропан бутан)
на автомобилите, собственост на Община Цар Калоян“. Прогнозната стойност е 41815.80
лева. Кандидатства един участник „Мак – Тур“ ЕООД гр. Цар Калоян, ЕИК: 116551789 и с него
е сключен договор.
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Наблюдения и изводи за Община Цар Калоян:
1. През наблюдавания период Община Цар Калоян провежда малко на брой
обществени процедури.
2. Потвърждава се изводът за липса на реална конкурентна среда – продължават да
преобладават процедури, при които има само един кандидат.
3. Липса на активност от стопански субекти да участват в процедури с възложител
Община Цар Калоян.
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II. ПРОЦЕДУРИ СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН
ИНТЕРЕС ИЗВЪН НАБЛЮДАВАНИЯ ПЕРИОД
1. Областна администрация – Разград
Процедурата „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни
работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация
на Ибрахим паша джамия в Разград“ е открита с решение на Областен управител на
Област Разград на 14.09.2018 г. Назначена е комисия по избора, в състава на която са
трима външни експерти /юрист, архитект и инженер/ и двама юристи – служители на
Областната администрация. Оферти за участие подават пет дружества: „СтройкомерсТТ“ ЕООД, гр. Търговище, „Рестстрой“ ЕООД, гр. Пловдив, „Парсек груп“ ЕООД, гр. София,
„Пи Ес Пи“ ЕООД, гр. София и „Екса“ АД, гр. София. По критерий „подбор на документи“
комисията по избора допуска всички кандидати. По критерий „техническо съответствие на
офертата“ всички кандидати, с изключение на „Стройкомерс-ТТ“ ЕООД, гр. Търговище, са
отстранени от участие с мотиви за непълноти на линейни графици.
До класиране е допуснат само един кандидат – „Стройкомерс-ТТ“ ЕООД, гр.
Търговище. Прави впечатление, че комисията по подбор не отчита спецификата на
обществената поръчка, свързана с консервация на паметник на културата от национално
значение. Магбул Ибрахим паша джамия е мюсюлмански храм в град Разград, включен
в каталога на ЮНЕСКО, като третата по големина джамия на Балканския полуостров.
Построена е в периода 1523-1526 година от български майстори по поръчение на
Ибрахим паша, Велик везир на султан Сюлейман I Великолепни, при който Османската
империя достига своя зенит. Джамията е паметник на културата с национално
значение. Някои от отстранените кандидати са представили доказателства, че имат опит
в консервирането на паметници на културата. За разлика от тях, спечелилият кандидат
(„Стройкомерс-ТТ“ ЕООД, гр. Търговище) не е представил доказателства в тази насока.
Неглижирането на тези факти и отстраняването на всички кандидати, с изключение на
един, от страна на комисията по избора, създава усещане за наличие на предварително
определен победител в процедурата. Със „Стройкомерс-ТТ“ ЕООД, гр. Търговище е
подписан договор за изпълнение на 28.01.2019 г. Общата цена на изпълнение на договора
е 1979030 лева без ДДС /2374836 лева с ДДС/.

2. ЦПЛР-Ученическо общежитие – гр. Разград
Процедурата „Неотложен ремонт, част от блок А, блок Б и блок Г на ЦПЛР-ученическо
общежитие-Разград“ е открита на 14.04.2020 г. Прогнозната стойност на поръчката е
702542. 50 лева без ДДС. В процедурата кандидатстват три дружества: „Кемпарк строй“
ЕООД, „Йорданов инженеринг“ ЕООД и „Стил Пашев и син“ ООД. Комисията по избора
е назначена със заповед № РД-15-161/11.05.2020 г. на директора на „ЦПЛР-ученическо
общежитие-Разград“. Комисията е в състав от трима души: председател – адвокат Галина
Пенчева Бонева, и членове: Петинка Стоянова Пенева-Николова-строителен инженер и
Елеонора Русинова Пенева-гл. счетоводител. На проведено заседание на комисията на
11.05.2020 г. комисията решава, че и тримата кандидати покриват поставените критерии за
подбор. Комисията продължава своята работа на 21.05.2020 г. по оценка на техническите
предложения на участниците, както следва:
За участник №1 „Кемпарк строй“ ЕООД. След като извършва проверка на
техническото предложение на участника, комисията констатира, че то не съответства на
предварително обявените условия на поръчката и утвърдените от възложителя условия за
изпълнение на поръчката. На основание чл. 107, т. 1, б.“а“ от ЗОП във връзка с чл. 101, ал. 5
от ЗОП и чл. 39, ал. 1 от ППЗОП комисията го предлага за отстраняване и не го допуска до
разглеждане, оценяване и класиране на следващ етап от процедурата.
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За участник №2 „Йорданов инженеринг“ ЕООД. След извършване на проверка на
техническото предложение на участника, комисията констатира, че то съответства на
предворително обявените условия, утврдени от възложителя. Изпълнени са минималните
изисквания на възложителя, но не е налично нито едно от предвидените в методиката на
оценка надграждащи условия и присъжда по показател /Тп/ – Техническо предложение
за изпълнение на поръчката – 30 т.
За участник №3 „Стил Пашев и син“ ООД. Комисията констатира съответствие на
техническото предложение. Изпълнени са минималните изисквания на възложителя и три
от определените в методиката за оценка надграждащи условия. Комисията присъжда по
показател /Тп/ -Техническо предложение за изпълнение на поръчката – 45 т.
По показател срок на изпълнение /С/ и двамата кандидати /„Йорданов инженеринг“
ЕООД и „Стил Пашев и син“ ООД/ получават по 10 точки.
Съгласно протокол от 28.05.2020 г. комисията пристъпва към отваряне на ценовите
оферти. Констатира предложени ценови оферти от допуснатите двама кандидати до
класиране: „Йорданов инженеринг“ ЕООД – 689165.90 лв. без ДДС, 826999.08 лв. с ДДС.
„Стил Пашев и син“ ООД – 698494.08 лв. без ДДС, 838192.90 лв. с ДДС. Комисията определя
комплексна оценка на офертите в процедурата по формулата КО = Тп+С+Цп. Крайно
класиране:
1. „Стил Пашев и син“ ООД

КО = 45 + 10 + 39.47 = 94.47т.

2. „Йорданов инженеринг“ ЕООД

КО = 30 + 10 + 40 = 80 т.

С класирания на първо място е сключен договор за изпълнение.
Заради сравнително високата стойност на поръчката и предположения за наличие
на корупционни практики, същата е обект на засилен обществен интерес.
Прави впечатление, че печели кандидат, предложил ценова оферта с около 11000
лева по-висока от офертата на класирания на второ място. Методиката на оценяване
създава усещане за предварително подготвена да даде предимство на определен
кандидат. Например по-ниската предложена цена /около 11000/ лева носи предимство
за този кандидат само от 0.53 т. /40т. срещу 39.47т. на кандидата с по-висока ценова
оферта/. Същевременно за неясни и недоказани, а само вероятно споменати в
офертата т. нар. „надграждания“, класираният на първо място кандидат получава като
бонус 15т. за общо 3 на брой „надграждания“. Виртуалните предимства на определения
за спечелил кандидат, предопределя и странното класиране с по-скъпа оферта.
Допълнителни съмнения поражда и фактът, че с допълнително споразумение
за изменение на договор №7/03.08.2020 г. от 14.12.2020 г. общата цена за изпълнение
на поръчката е увеличена от 823329.92 лева на 987995.91 лева. Макар че с направени
изменения на ЗОП от 2019 г. се допуска това, мотивите са твърде странни. „Към момента
на сключването му етажи 4, 5, 6 и 7 от блок А са обитавани целогодишно от деца от
Футболната академия на Лудогорец. С настъпване на втората вълна на пандемията от
Ковид-19 и обявяването на извънредно положение в страната тези етажи са освободени
и при тях е установена нужда от неотложен ремонт, такъв какъвто е предвиден за
останалата част от общежитието, за което е сключен договор. Това обстоятелство, което
е възникнало след сключването на договор №7/03.08.2020 г. и възложителят е нямал
възможност да ги предвиди. Налице е необходимост от извършване на допълнително
строителство, което не е включено в първоначалната поръчка. Нуждата от изпълнение е
породена от непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от ДР на ЗОП. Смяната
на изпълнителя би предизвикала значителни затруднения поради дублиране на разходи
от възложителя. Изготвена е КСС за необходимите ремонтни дейности, което е приложено
при изготвяне на нестоящото допълнително споразумение. В случая е налице и спазване
на изискванията на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, тъй като увеличението на цената не надхвърля с
повече от 50 % стойността на основния договор“.
Промяната на договора е извършена със странна мотивировка. Промяната на
договора с допълнително отпускане на средства за около 154000 лева е мотивирано с
настъпване на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2,т. 27 от ДР на ЗОП. Съгласно
дефиницията на закона, „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са
възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане
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на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят
невъзможно изпълнението при договорените условия. Не става ясно каква е връзката
между COVID-19 и освобождаването на ет. 4, 5, 6 и 7 от блок А от децата от футболната
школа на Лудогорец, и най-вече с какво тези факти правят невъзможно изпълнението на
първоначалния договор.
Никъде в техническата документация, а и в останалите документи, публикувани в
страницата на възложителя, не е индивидуализирано на каква част от блок А ще се прави
неотложен ремонт. В наименованието и документацията се говори за част от блок А, но
никъде не се споменава каква част, колко квадратни метра площ, кои етажи, помещения
обхваща и други приложими данни.
С оглед направените наблюдения на обществената поръчка считаме, че тя попада
в кръга на процедурите с обосновани подозрения и предположения за наличие на
корупционни практики по следните съображения:
9 Липсват сериозни аргументи, които да обосновават неотложност на ремонта в
ученическото общежитие в град Разград.
9 Избор за изпълнител на кандидат, предложил ценова оферта с около 11 000 лева
повече от класирания на второ място.
9 Непълнота в техническото задание и останали документи какво точно и кои части
от общежитието подлежат на необходим ремонт;
9 Направена е промяна на договора със завишаване на общата стойност с около
154000 лева (допълнително споразумение);
9 Странни и нелогични мотиви за изменение на първоначалния договор;
9 Ползване на методика на оценяване, която намалява тежестта на ценовото
предложение, като част от комплексната оценка, за сметка на т. нар.
„надграждания“ – възможност за субективно завишаване на точки от страна на
комисията по избора;
9 Наемане на (вероятно) скъпо платени външни експерти за членове на комисията
по избора;
Съмненията се засилват повече от последстващото поведение на възложителя.
Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ депозира до директора на ЦПЛРученическо общежитие–гр. Разград заявление за достъп до обществена информация, с
изх. Ц-20/31.03.2021 г., с което иска подробна информация за осъществената обществена
поръчка. Със свое решение директорът предоставя частичен достъп, като отказва да
предостави информация относно заплатените суми за възнаграждения на членове на
комисията по избора и информация за гаранция за изпълнение на поръчката. Заведено
е съдебно оспорване на частичния отказ в Административен съд – Разград.

3. Община Разград
3.1. Процедурата „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и ав
торски надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително
третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“
Процедурата „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски
надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци за общините от РСУО Разград“ е открита на 16.09.2019 г. Обхватът на
обществената поръчка включва изпълнението на инженеринг – работно проектиране,
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авторски надзор и строителство на компостираща инсталация и на инсталация за
предварително третиране, строителство на площадкова инфраструктура и доставка
на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените
инсталации. Изпълнението на обществената поръчка включва и доставка на суровини и
материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности за изпълнение на
строителството в съответствие с изискванията на настоящите технически спецификации
и изготвения и одобрен идеен проект. Оферти за участие подават седем кандидати:
ДЗЗД „БЕЕ-КОМПОСТ-Разград“ – гр. София, Обединение „РСУО Разград“ -гр. София, ДЗЗД
„Магинженеринг Разград 2019“ – гр. Пазарджик, „Консорциум „Холдинг пътища-Пи Ес
Пи“ – гр. София, ДЗЗД „РСУО Разград“ – гр. Варна, ДЗЗД „Абритум“ – гр. Шумен и „Хидро
мат“ ЕООД – гр. Бургас. Комисията по избора първоначално пристъпва към отваряне
на ценовите оферти и констатира: ДЗЗД „БЕЕ-КОМПОСТ-Разград“ – гр. София – 8054248
лева без ДДС, Обединение „РСУО Разград“ – гр. София – 8398617.99 лева без ДДС, ДЗЗД
„Магинженеринг Разград 2019“ -гр. Пазарджик- 7349000 лева без ДДС, „Консорциум
„Холдинг пътища-Пи Ес Пи“ -гр. София – 7997930 лева без ДДС, ДЗЗД „РСУО Разград“ – гр.
Варна – 8574215 лева без ДДС, ДЗЗД „Абритум“ – гр. Шумен – 8719945.57 лева без ДДС и
„Хидро мат“ ЕООД – гр. Бургас – 8386000 лева без ДДС.
Комисията по избор изготвя класиране на тримата допуснати до класиране
участници: 1. ДЗЗД „Магинженеринг Разград 2019“ – гр. Пазарджик – 7349000 лева без ДДС;
2. ДЗЗД „БЕЕ-КОМПОСТ-Разград“ – гр. София – 8054248 лева без ДДС; 3. ДЗЗД „Абритум“
– гр. Шумен – 8719945.57 лева без ДДС. Останалите четирима кандидати са отстранени
заради несъответствия в документацията. С класирания на първо място участник е
сключен договор за изпълнение на 15.09.2020 г.

3.2. Процедури с възложител Община Разград, финансирани с банков кредит
в размер на 7 000 000 лева.
Община Разград получава дългосрочен инвестиционен кредит в размер на
7 000 000 лева, въз основа на Договор за изпълнение на обществена поръчка от
11.12.2014 г., сключен между Община Разград и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД.
Задлъжняването на община Разград в последната година на предишен мандат на кмета
Денчо Бояджиев (2011 г.-2015 г.) провокира общественото мнение, като голяма част от
местната общественост не възприема огромната финансова тежест, която ще плащат
разградчани. Договорът е за срок от 10 години. Община Разград заплаща на банкатакредитор ежемесечна вноска в размер на 58333.33 лева. Освен главницата по кредита
Община Разград плаща ежегодно допълнително на банката суми за лихви и такси: 2016
г. – 208004 лева, 2017 г.- 182909 лева, 2018 г.- 158333 лева, 2019 г. – 133664 лева и до 31.08.2020
г. – 61235 лева.
От цялата сума за асфалтиране на улици и пространства в град Разград са
изразходвани около 4960000 лева, като сумата за селата е повече от два пъти по-малка
– 2039000 лева, се установява при анализ на данните, предоставени по Закона за достъп
до обществена информация. Две местни строителни дружества са печеливши, като
усвоили основна част от финансовия заем. „Пътно строителство“ АД е получило около
4300000 лева, а „Стоймонтаж“ ЕАД около 2737000 лева, от изпълнените обществени
поръчки, финансирани със средства от банковия кредит.
Процедурата „Ремонт на улици в населените места на община Разград извън
гр. Разград“ е открита на 09.02.2015 г. Предметът на обществената поръчка включва
2 обособени позиции: Обособена позиция №1 – Населени места от Първа група /с.
Дянково, с. Раковски, с. Стражец, с. Киченица, с. Липник, с. Осенец, с. Дряновец, с.
Просторно, с. Побит камък, с. Топчии/; Обособена позиция №2 – Населени места от
Втора група /с. Ясеновец, с. Мортагоново, с. Гецово, с. Благоево, с. Радинград, с. Ушинци,
с. Недоклан, с. Пороище, с. Черковна, с. Островче, с. Балкански/. По двете обособени
позиции кандидатстват двама участници: „Строймонтаж“ ЕАД и „Пътно строителство“ АД.
Двете дружества са допуснати до класиране, като ОП №1 печели: „Строймонтаж“ ЕАД, а
ОП№2 – „Пътно строителство“ АД. На първото дружество са заплатени 1049949.92 лева, а
на второто 989528.45 лева.
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Изразходвани суми в милиони
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за “Пътно строителство” АД
за “Строймонтаж” ЕАД

Графика 5. Процедури с възложител Община Разград, финансирани с банков кредит в размер на
7000000 лева.
От цялата сума за асфалтиране на улици и пространства в град Разград са изразходвани около 4 960 000
лева, а за селата сумата е повече от два пъти по-малка – 2039000 лева, се установява при анализ на
данните, предоставени по Закона за достъп до обществена информация. Две местни строителни
дружества са печеливши, като усвоили основна част от финансовия заем. „Пътно строителство“ АД
е получило около 4300000 лева, а „Стоймонтаж“ ЕАД около 2737000 лева, от изпълнените обществени
поръчки, финансирани със средства от банковия кредит.

На 23.02.2015 г. е открита процедурата с предмет „Ремонт на улици в гр. Разград
по: Обособена позиция №1: улици в кв. Възраждане, кв. Вароша и Хърсате, кв.
Добровски; Обособена позиция №2: улици в кв. Орел, кв. Освобождение, кв. Оборище
и кв. Житница.“ По двете обособени позиции подават оферти отново двама познати
кандидати – „Строймонтаж“ ЕАД – гр. Разград и „Пътно строителство“ АД – гр. Разград.
Двете дружества са допуснати до класиране, като на първо място по Обособена позиция
№1 е класиран „Строймонтаж“ ЕАД, а по Обособена позиция №2 – „Пътно строителство“
АД. По сключените договори са заплатени на „Строймонтаж“ ЕАД – 1637000 и на „Пътно
строителство“ АД – 1432000 лева.
Процедурата с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена
позиция №1 – Ремонт междублоково пространство в кв. 306 град Разград Обособена
позиция № 2 – Ремонт междублоково пространство в кв. „Лудогорие“ – град Разград“ е
открита на 11.06.2015 г. По Обособена позиция №1 кандидатите са двама, а по обособена
позиция №2 са трима. Няма отстранени кандидати. Класирането е: по Обособена позиция
№1: 1. „ЖСП- Стил“ ООД, гр. Шумен; 2. „Петстрой“ ЕООД гр. Разград; по обособена позиция
№2: 1. „Девня трейд“ ООД гр. Варна, 2. „Строймонтаж“ ЕАД, гр. Разград, 3. „ЖСП-стил“ ООД,
гр. Шумен. С класираните на първо място са сключени договори и са заплатени сумите:
115372.15 лева на „ЖСП- Стил“ ООД и 285400.63 лева на „Девня трейд“ ООД.
На 09.04.2015 г. е открита процедурата с предмет „Извършване на строителномонтажни работи, по: Обособена позиция №1 „Ремонт междублокови пространства в
кв. 67 и 69 гр. Разград, включващ ремонт на обслужващи улици и асфалтови паркинги“
и Обособена позиция №2 „Текущо възникнали ремонти на улици и асфалтови паркинги
в гр. Разград и населените места на община Разград.“ По двете обособени позиции
кандидатстват „Строймонтаж“ ЕАД – гр. Разград и „Пътно строителство“ АД – гр. Разград,
като и двамата са допуснати до класиране. На първо място и по двете позиции е
класирано „Пътно строителство“ АД. На изпълнителя са заплатени 1250000 лева за
изпълнение по Обособена позиция №1 и 64865 лева – за изпълнение по Обособена
позиция №2.
Процедурата с предмет: „Изпълнение на СМР за ремонт на тротоари в гр. Разград“
е открита на 24.06.2015 г. Документи подават двама кандидатите, които са допуснати до
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класиране: 1 място: „ЖСП- Стил“ ООД, гр. Шумен, 2 място „Петстрой“ ЕООД гр. Разград.
Сумата по сключения договор със „ЖСП- Стил“ ООД, гр. Шумен е 254165 лева.
На 27.07.2015 г. е открита процедурата с предмет „Подмяна на настилка на спортни
площадки в жилищни квартала извън центъра на гр. Разград и настилка изкуствена трева
на тенис-корт в двора на ОУ „Васил Левски“ – гр. Разград“. Кандидатстват трима участници:
„Динамик ресурс“ ООД, ДЗЗД “Агроспектър билд“ и „Петстрой“ ЕООД. Първите двама
кандидати са отстранени от комисията по избора. До класиране е допуснато „Петстрой“
ЕООД, с когото е сключен договор, по който са изплатени 94167 лева.
Публичната покана с предмет „Изпълнение на СМР за ремонт на физкултурен
салон към ОУ „Г.С. Раковски ” – с. Раковски“ е открита на 14.08.2015 г. Оферти за участие
подават 11 кандидати, чиито ценови оферти са съответно: „Мик билд Русе“ ЕООД – гр.
Русе – 63970.11 лева, „Весела“ ООД – гр. Варна – 72733.15 лева, „Панов“ ЕООД – гр. Варна
– 68999.39 лева, ЕТ „Ас-строй-Янко Славчев“ – 63368.27 лева, „Бонев“ ООД – гр. Разград –
64561.47 лева, „Еко стил строй 90“ ЕООД – 71354.14 лева, „САВ Разград“ ООД – 62737.81 лева,
„Петстрой“ ЕООД – гр. Разград – 52125.90 лева, „Ес Жи груп“ ЕООД – гр. Шумен – 68755.70
лева, „АРК- билдинг“ ООД – гр. Ямбол – 70970.63 лева и „Стройексперт консулт“ ЕООД –
гр. Разград – 59978.24 лева. Заради непредставяне на документи за кандидатстване
участниците „Мик билд Русе“ ЕООД – гр. Русе и „Бонев“ ООД – гр. Разград са отстранени
от участие. „Ес Жи груп“ ЕООД – гр. Шумен е отстранен заради разминавания в единично
посочените цени и общата сума на офертата. Останалите кандидати са класиране по
критерий „най-добра ценова оферта“. На първо място е „Петстрой“ ЕООД – гр. Разград.
С дружеството е сключен договор за изпълнение на стойност 52125.90 лева без ДДС.
Открита на 06.08.2015 г. е публичната покана с предмет „Изпълнение на СМР за
ремонт в сградата на детска ясла „Звездици” – гр. Разград“. Оферти подават 5 кандидати,
чиито ценови оферти са: „Мик билд Русе“ ЕООД – гр. Русе – 27238.47 лева; ЕТ „Ас-стройЯнко Славчев“ – 31701.76 лева; „САВ Разград“ ООД – 30798.47 лев; „Ес Жи груп“ ЕООД –
31891.03 лева и „Стройексперт консулт“ ЕООД, гр. Разград – 26450.77 лева. „Мик билд Русе“
ЕООД и ЕТ „Ас-строй-Янко Славчев“ са отстранени заради непредставяне в допълнителен
срок на изискани документи. „Ес Жи груп“ ЕООД е отстранено заради разминавания в
сумите на общата ценова оферта и количествено-стойностната сметка. „Стройексперт
консулт“ ЕООД – гр. Разград е класиран на първо място, а „САВ Разград“ ООД – на второ
място. С определения за изпълнител е сключен договор на стойност 26450.77 лева без ДДС.
Публичната покана с предмет „Изпълнение на СМР за ремонт тераси в ДСП –
Разград“ е открита на 17.07.2015 г. Оферти подават 5 кандидати, чиито ценови оферти са:
„Мик билд Русе“ ЕООД – гр. Русе – 20719.97 лева; „Петстрой“ ЕООД – гр. Разград – 25339.47
лева; „Стройексперт консулт“ ЕООД – гр. Разград – 21991.78 лева. „Мик билд Русе“ ЕООД –
гр. Русе не предоставя в допълнителен срок изискани от комисията по избора документи
и е отстранено от участие. На първо място е класирано „Стройексперт консулт“ ЕООД. С
дружеството е сключен договор за изпълнение на стойност 21991.78 лева без ДДС.
На 27.01.2015 г. е открита публичната покана с предмет „Подмяна на два броя
асансьорни уредби в сградата на община Разград с нови“. Оферти подават двама
участници с ценови оферти за доставка и монтаж и абонаментно поддържане както
следва: „Лифтком“ АД, гр. София- 100000 лева без ДДС за доставка и монтаж и 416 лева
месечно без ДДС за абонаментно обслужване и „Мулти лифт“ ЕООД – гр. Разград – 117080
лева без ДДС за доставка и монтаж и 315 лева месечно без ДДС за абонамент. „Мулти
лифт“ ЕООД – гр. Разград е отстранен от процедурата, защото предлага цена по-висока
от пределната цена на поръчката – 103000 лева без ДДС.
Публичното състезание с предмет „Изпълнение на СМР за ремонт улици в гр. Разград
и населените места на територията на община Разград“ е открито на 17.07.2017 г. Оферти
подават трима кандидати: „Строймонтаж“ ЕАД – гр. Разград, „Пътно строителство“ АД –
гр. Разград и „Пътища“ АД – гр. Шумен. Кандидатите „Строймонтаж“ ЕАД – гр. Разград и
„Пътища“ АД – гр. Шумен са отстранени от комисията по избора заради непредставяне
в срок на допълнително изискани документи. До класиране е допуснато и договор на
стойност 255720.83 лева е подписан с „Пътно строителство“ АД.
На 25.07.2018 г. е открита процедурата „Извършване на СМР по обособени позиции”
ОП №1 – Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Разград ОП №2 – ремонт на
улици в населените места на територията на община Разград ОП №3 – Изграждане на
пешеходни алеи в нов гробищен парк Разград“. Оферти подават: „Строймонтаж“ ЕАД –
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гр. Разград за ОП№1 и ОП№3 и „Пътно строителство“ АД – гр. Разград – за ОП №1, 2 и 3.
Комисията по избора класира на първо място „Пътно строителство“ АД за Обособени
позиции №1 и №2 и на първо място „Строймонтаж“ ЕАД – за Обособена позиция №3. По
два договора на „Пътно строителство“ АД са заплатени 198509 лева и 121500 лева, като по
договор със „Строймонтаж“ ЕАД са заплатени 50000 лева.

3.3.

Театрално-музикален център – Разград
Процедурата „Доставка на един брой автобус втора употреба, за нуждите на
Театрално-музикален център Разград“ е открита на 24.04.2018 г. Прогнозната стойност
на същата е 69999 лева без ДДС. Оферта подава един участник – „РИКИ –А ТУР“ ЕООД.
Ценовата оферта на кандидата е 69898. 99 лева. На 05.06.2018 г. с кандидата е сключен
договор за доставка, като в договора е записана цена на изпълнение на поръчката
в размер на 71000 лева без ДДС, съответно 85200 лева с ДДС. С това е допуснато
съществено нарушение на чл. 112 от ЗОП, констатирани от извършена проверка на
АДФИ. Цената по договора надвишава с 1101.01 лева офертата на кандидата. Никъде от
документацията в процедурата не става ясно каква е годината на производство и пробег
на автобуса. В техническата спецификация има изискване датата на производство да
е след 2001 г. От направена справка за пазарните цени на автобус марка Мерцедес
0350, модел Туризмо РХД, предмет на договора, варират между 34000 лева /произведени
2001 г./ и 120 000 лева /произведени 2015 г./ Несъответствието между предложена цена
от кандидат и по-висока цена, посочена в договора за изпълнение, е съществено
нарушение на ЗОП.

Общи изводи и препоръки:
Обезпокоителни изводи поражда гражданското наблюдение на обществените
поръчки на територията на Област Разград (01.07.2020 г. до 15.05.2021 г.) и на поръчки с
висок обществен интерес:
1. Злоупотреби при определяне на критерии за оценяване. Сигурен инструмент
за насочване на процедурата към желания резултат е залагането на критерии за
оценка и класиране, които да акцентират на субективната преценка.
2. Манипулиране на оценки и класиране. По скоро са изключение случаите,
в които при поставяне на отделните оценки, формулиращи комплексната
оценка, има подробно и мотивирано обосноваване на оценката с описание
на количествената и качествена тежест. Независимо, че възложителите
предварително обявяват формулата за получаване на крайна оценка и съответно
база за класиране. Отделните компоненти не се оценяват самостоятелно от всеки
член на комисията по избора.
3. Прекратяване на процедури. Наблюдава се тенденция на увеличаване на
прекратените процедури. Възложителят може да прекрати процедурата във
всеки един момент, когато други мерки не могат да доведат до победа на
предварително определен кандидат. Обикновено за повод се ползва несъществен
пропуск на възложителя в изготвяне на проекто-документите за участие. Подобна
злоупотреба с права (от страна на възложителите) води до невъзстановими
разходи за добросъвестните участници и демотивиране от участие в обществени
процедури.
4. Промени в договора за изпълнение. Законът дава възможност параметри от
договора за изпълнение на обществена поръчка /включително и цена/ да бъдат
променяни. При поява на т. нар. „непредвидени обстоятелства“ цената на
договора може да бъде завишена с до 50 % от договорената сума, което отваря
широко врати и възможности за реализиране на корупционни практики.
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Брой процедури според кандидати

Допуснати кандидати

42%
50%

58%

1 кандидат

Повече от 1 кандидат

допуска
1 кандидат

50%

допуска >1
кандидат

Наличие на състезание
Със състезание

23%

77%
Без
състезание

Графика 6. Съпоставяне на наблюдавани обществени поръчки в общините Разград, Кубрат и Исперих.
От проведените от трите най-големи общини в област Разград (Община Разград, Община Исперих и
Община Кубрат) общо 48 процедури, 10 са прекратени поради липса на кандидати, за периода от
01.07.2020г. до 30.04.2021г. При 16 процедури е имало само един кандидат. В останалите 22 процедури,
при които е имало повече от един кандидат, в 11 комисията по избора допуска до класиране повече от
едни кандидат и в 11 процедури до класиране допуска само един кандидат. В действителност в само
22% от всички обявени процедури (1 на всеки 5) има реално състезание между участници. В останалите
4/5 от процедурите или няма кандидат, или участва или е допускан до класиране само един кандидат.

5. Взискателност и критичност към определени кандидати. Комисията по избора
играе активна роля в хода на процедурата. Отстраняване на преобладаваща част
от кандидатите по различни причини е начин да се ограничи броят на участниците,
допуснати до класиране и оттам да се сведе до нула рискът от успех на „неподходящ“
кандидат. При много от наблюдаваните процедури масово се отстраняват всички,
освен „подходящия“ кандидат. Любим административен похват за отстраняване на
кандидат е несъответствия и празноти в линейния график за изпълнение.
6. Обезсмисляне на прилагането на ЗОП. Корупционните практики, осъществявани
в различни степени и в различни етапи от провеждане на процедури по ЗОП, до
голяма степен обезсмислят прилагането на ЗОП при съществуващите условия.
От проведените от трите най-големи общини в област Разград (Исперих, Кубрат,
Разград) общо 48 процедури, 10 са прекратени поради липса на кандидати,
за периода от 01.07.2020 г. до 30.04.2021 г. При 16 процедури е имало само един
кандидат. В останалите 22 процедури, при които е имало повече от един кандидат,
в 11 комисията по избора допуска до класиране повече от един кандидат и в 11
процедури до класиране допуска само един кандидат. В действителност само в
22% от всички обявени процедури (1 на всеки 5) има реално състезание между
участници. В останалите 4/5 от процедурите или няма кандидат, или участва или
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е допускан до класиране само един кандидат. В установената действителност
реално е невъзможно прилагането на принципа за свободна конкуренция,
залегнал в разпоредбата на чл. 2 от ЗОП.
В 1/3 от наблюдаваните процедури оферта за участие подава само един кандидат.
Обикновено единственият кандидат се допуска до класиране. За разлика от процедурите,
където има повече от един кандидат и където комисията по избора много често отстранява
кандидати, при тези процедури е изключение единственият кандидат да бъде отстранен
от участие. Съществените разлики в поведението и критичността на комисията по избора
към участниците в зависимост от това дали е само един в процедура или са повече води
до извод, че единственият кандидат е „правилният“ или „любим“ кандидат.
7. Нараства броят на процедурите, при които няма интерес и желаещи за
участие. Налице е тенденция за увеличаване на процедурите без кандидати за
участие. Общо те са 1/5 от броя на процедурите (20%), наблюдавани в периода
01.08.2020 г. до 15.04.2021 г. Липса на кандидати за участие се обяснява с
недостатъчната наситеност на пазара със стопански субекти в определени
отрасли и с демотивиране на кандидати да участват заради „публичното
съмнение“, че участието в процедурите е съпътствано с корупционни практики,
предопределеност на избора и липса на свободна конкурентна среда за
участие. Като допълнителна причина може да се посочи и икономическата криза
в резултат на пандемията COVID-19.
8. Липсва проактивност и осъществяване на реална контролна и аналитична
дейност от компетентните институции на изпълнителната и съдебната власт,
както и на Сметната палата по отношение на процеса на обществените
поръчки. Подходящ пример за илюстрация е поговорката „Кучетата си лаят –
керванът си върви.“

Препоръки за намаляване на риска от корупция при обществени
поръчки:
1. Като израз на добронамереност и уважение към свободната конкуренция и
добри търговски практики, възложителите да отправят писмени покани за участие
до стопански субекти, например участвали търговци в предишни процедури със
сходен предмет и до браншови организации с цел разширяване на кръга и броя на
евентуалните кандидати за участие. Практиката би довела и до намаляване броя на
търговците, които смятат, че обществените поръчки са режисирани и манипулирани.
2. Въвеждане на методика за избор на изпълнител на обществена поръчка в
сферата на доставките, услугите и строителството, която да бъде прилагана на
национално ниво, за да бъде премахнат субективният елемент при избор на
изпълнител, единни критерии за оценяване на кандидатите. Подобрението на
средата може да бъде реализирано с промени в нормативната уредба. Може да
се използва опита и съдействие от страна на браншовите организации.
3. Въвеждане и ползване на единни формуляри за кандидатстване, включително
и на формуляр за техническо предложение за изпълнение на поръчката по
отделни стопански отрасли. Свеждане до минимум на субективната преценка
в комисията по избор на изпълнител, би довело до повишена обективност и
прозрачност при оценяване на кандидатите.
4. При констатиране на непълноти, несъответствия и разминавания между
техническото задание на възложителя и техническото предложение, на кандидата
да се предостави допълнителен (разумен) срок и възможност за допълване,
изясняване и доуточняване на предложението.
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5. Публикуване и оповестяване на ценовите оферти на отстранените и недопуснати
до класиране кандидати от комисията по избора. Настоящата уредба на
ЗОП дава възможност ценовите оферти на отстранените кандидати да не се
отварят. Следва да се инициират промени в ЗОП, които вменяват задължение на
комисията по избора да оповестява всички ценови предложения (включително на
отстранените кандидати). В резултат би се създала повишена информираност на
широката общественост за различните ценови предложения и самата комисия
би проявявала по-голяма толерантност.
6. Предприемане на действия за подобряване на контрола върху обществените
поръчки. Контрол осъществяват различни институции: Агенция за обществени
поръчки, Агенция за държавна финансова инспекция, Сметна палата,
Прокуратура. Акцент се поставя върху последващия контрол. Между различните
институции липсва адекватна координация. Увеличаване на възможностите
за осъществяване на текущ контрол би довело до намаляване на риска от
съществуването на корупционни практики.
7. Наложителни са промени в нормативната уредба. Приетите промени в ЗОП в
периода 2018-2020 г. отдалечават закона от основните принципи, с които следва
да се съобразява. Въведените промени вместо да предотвратяват, създават поблагоприятна среда за прилагане на корупционни практики.
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Бившият шеф на пътното в Разград присвоявал пари по схемата на Батко

Бивш шеф на пътното в Разград призна 48 престъпления,
получи условна присъда
(България – DarikNews.bg)

11 май 2012 10:29
По 48 пункта се е признал за виновен
пред Окръжен съд-Разград бившият шеф
на Областно пътно управление-Разград
Пламен Симеонов. Това е станало преди
да сключи споразумение с прокуратурата
за условна присъда от 8 месеца с 3 години
изпитателен срок. Делото срещу него не
бе включено в графика за предстоящи
процеси, обявяван на сайта на Окръжен
съд-Разград и на практика се е гледало при
закрити врати.
47 от пунктовете от обвинението са за
еднотипни длъжностни престъпления,
извършени при възлагане на обществени
Бивш шеф на пътното в Разград призна 48 престъпления, получи
поръчки за ремонти на шосета в
условна присъда / Sofia Photo Agency, архив
Лудогорието.
Според
съдебното
решение бившият шеф на Областно
пътно управление-Разград Пламен Симеонов е назначавал за членове на комисии за определяне на
изпълнителя на обществената поръчка на свързани лица с участници в процедурите – съдружници
в други фирми, неучастващи в търговете. Счита се, че по този начин участниците са получавали
облаги, никъде в съдебното решение обаче не се сочи конкретната сума, с която е ощетен държавният
бюджет или е облагодетелствана фирмата победител.
Престъпленията са извършвани между 2000 и 2006 г. 48-ият пункт от съдебното решение е за
документно престъпление, в края на 2007 г. Симеонов не посочил в декларацията си за конфликт
на интереси всички свързани с него лица. След като се е признал по делото за виновен, Симеонов е
подписал споразумение с прокуратурата, наказанието му е 8 месеца лишаване от свобода условно с
3 години срок на отлагане. Забранява му се в срок от една година да заема ръководни длъжности в
Агенция “Пътна инфраструктура”.
През 2008 г. Симеонов сам напусна държавната институция и започна работа в частна фирма в
сектор пътно строителство, разследването срещу него започна няколко години по-късно. Симеонов
трябва да плати на държавата и 12 520 лв. разноски по досъдебното производство.
Съдебното решение не подлежи на обжалване, по делото има още трима обвиняеми, по
отношение на тях съдията, одобрила споразумението на прокуратурата и Симеонов – Димитринка
Василева, си е направила отвод и то ще бъде разпределено от председателя на Окръжен съд – Разград
на друг магистрат.
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Бившият шеф на пътното в Разград присвоявал пари
по схемата на Батко – България – Дневник
(dnevnik.bg)

12:34, 15 мар 2010, 5215
Симеонов става директор на
пътното управление в Разград през
1987 г. и е на поста до ноември 2008
г. Тогава напуска доброволно и
веднага поема ръководството на
частната фирма “Пътконсулт“. Тя е
дъщерна на „Пътконсулт холдинг”,
където 50% има съпругата му. От
проверката на Сметната палата
стана ясно, че още като шеф на
пътното управление Симеонов
сключил договор за близо 130 000
лв. до края на 2010 г. за доставка на
горива с “Пътконсулт“.
Подобно на бившия шеф на пътния фонд – Веселин Георгиев (на снимката), бившият
директор на областното пътно управление в Разград Пламен Симеонов е сключвал
Семейство
Симеонови
договори за обществени поръчки с фирми, в които съпругата му има дялове.
притежава и луксозен минихотел в
Бившият директор на областното пътно управление в Разград Пламен Симеонов
Черноморец в затворен комплекс с
спретнал схемата “Батко и братко”, но чрез съпругата си, пише в днешния си брой
подземен паркинг.
“24 часа”. Според изданието Миглена Симеонова има дялове във фирми, които
изпълняват всички пътни поръчки.
Това не е първата поръчка на
разградското пътно управление
с фирма, в която съпругата
на Симеонов има участие. През 1998 г. Миглена е счетоводител в “Строймонтаж”, а впоследствие
съдружник. Фирмата почти без изключение печели поръчките на пътната агенция. Бившият зам.директор на “Строймонтаж” Любомир Цонев пък става зам.-кмет на Разград и след това фирмата започва
да печели почти всички поръчки на общината за строителство.
През 2003 г. Миглена Симеонова придобива 50% и от “Пътконсулт холдинг” заедно с Красимир
Узунов. Той дотогава оглавява “Пътно строителство” и изпълнява обществените поръчки за полагане на
асфалт в цяла Североизточна България.
Съпругата на Узунов – Зорка, е управител на “Пътконсулт“ от 1999 г. Дружеството става дъщерно
на „Пътконсулт холдинг”. След създаването на “Пътконсулт“ целият поток от поръчки за пътно
строителство и доставка на горива е пренасочен от „Строймонтаж“ в новите фирми. „Пътконсулт“ бързо
се снабдява с модерна техника. Купува единствената в района машина за широколентово полагане на
асфалт „Вьогел“, която сама бърка смесите. С нея печели поръчки в целия североизток. Купува и 10 нови
камиона.
През 2005 г. като кандидат за депутат от Разградски район тогавашният строителен министър
Валентин Церовски осигурява за асфалтиране на пътища в областта 6 млн. лева. Парите са усвоени от
“Пътконсулт“. „Нямам спомен материали срещу Пламен Симеонов да са постъпвали в прокуратурата.
Трябва да проверя“, посочва окръжният прокурор на Разград Огнян Дамянов.
Единствената демонстрация на положение, което прави Симеонов, е асфалтирането на пътя до вилата
му в разградското село Балкански. Близки обаче разказват, че семейството редовно пътува на почивки до
екзотични острови като Хаваите и Сейшелите, пише „24 часа“.
„Пътконсулт“ вдигна плувен комплекс за 1 млн. лева. Има голям овален басейн, друг басейн с
открити лежанки за воден масаж, гейзер и водопад. Комплексът е разположен върху 10 дка в местността
Курнаците под хижата на областното “Пътно управление”. В началото на 2008 г. земеделската земя там е
купена от “Пътконсулт“, като е сменено нейното предназначение.
Фирмата притежава и комплекс от бензиностанция, бистро и единствения паркинг за тирове в
областта. Те се намират на изхода на Разград по пътя за Русе. “Пътконсулт“ има и малък хотел по пътя за
гарата в Разград.
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Обществените поръчки в Разград са под
лупата на Граждански наблюдател
Нова проектна инициатива за гражданско наблюдение на обществените поръчки
се осъществява в Лудогорието. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава
механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване
на прозрачността на публичните институции в област Разград, чрез огласяване на
корупционни практики и злоупотреби. Група от десет активни граждани от седемте
общини на област Разград и три местни неправителствени организации, които активно
използват достъп до обществена информация при наблюдение на обществени поръчки,
идентифицират корупционни практики и злоупотреби на местно и регионално ниво.
Регистър с отворените за кандидатстване обществени поръчки в 7 общини на област
Разград е оправна точка за проучване на ситуацията. Анализ на проведени обществени
поръчки представя възможни злоупотреби и корупционни практики на местно ниво
в област Разград. Наблюденията се систематизират и се публикува информация за
корупционни практики и злоупотреби при провеждане на обществени поръчки със
средства от публични фондове и европейски програми в област Разград. В резултат
на дейността се изготвят сигнали до прокуратурата, Сметна палата, финансовите
контролни органи (НАП, АДФИ и други), КПКОНПИ и общинските съвети. В края на проекта
се наблюдава повишена обществена информираност и обществено разбиране за
негативните последствия от корупцията в българското общество на общинско и областно
ниво в Разград.
Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ развива успешно капацитет
като граждански наблюдател (watch-dog) повече от 20 години. Интересите в местното
развитие са в областта на укрепване на демократични институции, етническите
малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и граждански права. Последните
15 години сдружението развива партньорски отношения със сдружение „Център за
подкрепа на жени в село Стражец“ и сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“.
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