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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 отправна 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”.

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
Проект “Граждански наблюдател в Разград” е пилотна инициативи за повишаване на прозрачността 
при провеждане на обществените поръчки в България. Проектът следи как се изразходват публичните 
средства чрез прилагане на Закона за обществените поръчки от общини, търговски дружества, 
лечебни заведения - търговски дружества по чл. 36 - 37 от Закона за лечебните заведения, собственост 
на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или 
общинския бюджет, секторни възложители, публичноправни организации и държавни институции.

Центърът за съзидателно правосъдие представя финалния доклад за гражданско наблюдение в рамките 
на проект “Граждански наблюдател в Разград”. Мониторингът беше осъществен в периода от месец юли 
2020 до месец юни 2022 година, с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България!”.

Целта на финалния доклад е да открои тенденциите в работата на публичните възложители на 
обществени поръчки, относно процеса на подготовка, обявяване, провеждане и възлагане на 
изпълнението със сключване на договор. Анализирани са процедури, в които има само по един участник 
в условията на липсваща конкуренция. На коментар са подложени и практиките на местната власт в 
Лудогорието да изразходват публични средства от бюджета и с финансиране по европейски програми. 
Проследена е и средата за създаване на конкурентни условия за насърчаване на достатъчно голям брой 
стопански субекти да участват в публични процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Целта на гражданското наблюдение е да проследи процесите на провеждане на обществени поръчки 
в България от различни възложители в посока прозрачност и откритост към гражданите, както и 
прилагането на мерки, които да ограничат и предотвратят корупцията на местно и областно ниво. 
Проследена е работата на контролните институции с отношение към правосъдието, финансите, 
конкуренцията. Задача на проекта е да бъде повишена обществената информираност и обществено 
разбиране за негативните последствия от корупцията в българското общество на общинско и областно 
ниво в Разград.

Гражданският екип извърши и проучване на практиките, чрез които задължените субекти прилагат 
и спазват Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и ЗОП и подзаконовата нормативна 
уредба. Активно се използва достъп до обществена информация при наблюдение на обществени 
поръчки, за да се идентифицират корупционни практики и злоупотреби на местно и регионално ниво.

Специален фокус на мониторинга бе приложението на ЗДОИ и доколко практиките в местната и 
съдебната администрации гарантират неговото пълно прилагане. На проучване и анализ бяха 
подложени и практиките за задължителното и еднакво прилагане на ЗДОИ от съда.

Наблюденията на обществените поръчки са систематизирани и е публикувана информация за 
корупционни практики и злоупотреби със средства от публични средства и европейски програми в 
област Разград. В резултат на дейността са изготвени сигнали до прокуратурата, Сметна палата, 
финансовите контролни органи (НАП и други), КПКОНПИ и общинските съвети. Активно се използват 
социалните медии за огласяване на нередности и проблеми при изпълнение на обществени поръчки, 
особено при липса на конкуренция.

Увод



6 Любимците на местната власт, Финален доклад от гражданско наблюдение на обществени поръчки в област Разград

Резюме
Кои са любимците на местната власт в Лудогорието?
Хранилка ли са “малките обществени поръчки”?
Къде отидоха 77 милиона лева за пътища?
Има ли заплаха от тероризъм в Разград?
Финален доклад по проект “Граждански наблюдател в Разград” представя анализ, изводи и препоръки 
на наблюдаващия екип на Центъра за съзидателно правосъдие. Докладът е изработен в резултат 
на граждански мониторинг на процесите на провеждане на обществени поръчки в област Разград, 
проведен в периода юли 2020 - юни 2022 година.

В обхвата са включени 7 общини с население 107 764 души.1 Общата площ на територията на 
област Разград (2 639,744 кв.км) представлява 17,62% от територията на Северен централен 
район за планиране. С най-голяма площ е община Разград (22,7% от територията на областта), 
следвана от общините Кубрат и Лозница, заемащи съответно 17,8% и 15,5%. С най-малка площ е 
община Цар Калоян, която заема 8,8% от територията на област Разград.2

Ние вярваме, че общите пари на гражданите са безценен ресурс за прогрес и развитие на обществото. 
“Граждански наблюдател в Разград” дефинира проблеми и предлага конкретни решения за по-добра 
прозрачност на публичните разходи при провеждане на обществени поръчки.

В настоящия доклад са включени обобщените резултати и изводи от гражданско наблюдение, 
което имаше задача да проучи механизмите за изразходване на публични средства чрез 
обществени поръчки в Лудогорието. Мониторингът проследи дейността на местните власти 
в седемте общини: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян, както 
и публични и секторни възложители по ЗОП от държавни институции, дружества, лечебни 
заведения, публичноправни организации.

Докладът е структуриран на географски принцип, като са представени резултатите от гражданското 
наблюдение в 7 общини на област Разград, подредени по азбучен ред. Изключение е направено за 
община Разград, която е най-големият възложител на обществени поръчки (над 50% от всички) за 
наблюдавания период.
Обявени са общо 366 обществени поръчки за периода на наблюдение (18 месеца). През 2021 г. са 
проведени 265 процедури, от които 51% са възложени от най-голямата община Разград. Най-малко 
поръчки по ЗОП е възложила община Лозница през първата година от наблюдението. През 2022 
г. са обявени общо 101 процедури за първите 5 месеца на годината, като отново най-голям дял има 
община Разград (46%). Тя има и най-голям годишен бюджет. Община Лозница не е обявила нито една 
обществена поръчка в ЦАИС ЕОП за периода 01–06.2022 г.

Обществени поръчки в 7 общини, 2021 г.-2022 г.

Разград Завет Кубрат Исперих Лозница Самуил Цар Калоян

Разград
59

Завет
28Кубрат

26

Исперих
28

Лозница
11

Самуил
20

Цар Калоян - 9

Обект на гражданско наблюдение са били повече от половината (56%) процедури по ЗОП, общо 
207 обществени поръчки, в голямата си част възложени от кметове на общини (91%). Публични 
възложители от институции, лечебни заведения, публичноправни организации, дружества и секторни 
възложители, заемат около 10% от общата съвкупност обявени обществени поръчки в област Разград.

Резюме
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Стряскащи са цифрите за обществените поръчки на значителна стойност. От общо 13 обществени 
поръчки с възложители кметовете на Разград (6 бр.), Исперих (4 бр.) и Кубрат (3 бр.) на най-висока 
стойност, само при една от 13-те има състезание с повече от един участник. В останалите 12 
състезанието е “само с един кон” при отсъстваща конкуренция. При най-скъпите обществени поръчки 
“грешки не се допускат”. Явно при тези поръчки изходът е предварително предрешен и на практика 
няма състезание между участници.
От общо 96 проведени обществени поръчки, в 53 от тях (55%) участва само един участник (“надбягване 
с един кон”). Разгледани по общини, процентът на обществените поръчки само с един състезаващ се 
участник “сам със себе си”: Община Завет - 2 от 3 (66%); Община Исперих - 7 от 16 (44%); Община Кубрат 
- 10 от 15 (66%); Община Разград - 24 от 39 (62%); Община Лозница - 3 от 6 (50%); Община Самуил - 5 от 
12 (41%); Община Цар Калоян - 2 от 5 (40%).

Обществени поръчки само с един участник
(процент от общия брой обществени поръчки с един участник)

Община
Завет

Община
Исперих

Община
Кубрат

Община
Разград

Община
Лозница

Община
Самуил

Община
Цар Калоян

Община
Исперих
7 / 13%

Община Завет
2 / 4%

Община Кубрат
10 / 19%

Община Разград
24 / 45%

Община Лозница
3 / 6%

Община Самуил
5 / 9%

Община Цар Калоян
2 / 4%

Четири положителни промени могат да бъдат отбелязани в края на инициативата за гражданско 
наблюдение на обществените поръчки:

 z Намален е общият брой на процедурите с повече от 15 %, при които в класирането участва 
само един участник. В началото на гражданското наблюдение в повече от 3/4 от всички 
процедури участва само 1 участник. В края на наблюдението (след 18 месеца) се констатира 
видимо намаляване на общия процент на 55 %;

 z Чувствително е ограничена активността на публични възложители на обществени поръчки от 
местните власти. Видимо е намалял броят на процедурите в по-малките общини, като една от 
общините в област Разград (Лозница) не е обявявала обществени поръчки от края на 2021 г.

 z Видимо е увеличен броят на прекратените от възложители поръчки, поради допуснат 
пропуск (от възложителя) или грешка при изготвяне на документацията за участие. Забелязва 
се повишена самокритичност и внимание от страна на възложителите да не се допускат 
евентуални грешки и пропуски, които ще доведат до опорочаване на процедурата.

 z Извършването на проверки, събирането на документи, разпитите на свидетели и други 
предприети процесуални действия могат да се посочат като напредък, който има превантивно, 
възпиращо и предупредително действие срещу евентуалните участници в корупционни практики.

Необходимо е да се предприемат действия в посока на значително разширяване на кръга и 
възможностите за получаване на широк набор от обществена информация, за да бъде запозната 
местната общност с дейността на възложителите на обществени поръчки.

“България е на кръстопът. Тя или ще следва пътя на корупцията, или ще избере пътя на развита 
европейска страна. Няма достатъчно разследвания или съдебни преследвания за предполагаеми 
измами”, написа в “Туитър”, европейският депутат Томаш Здеховски. Той е чешки евродепутат от 
групата на Европейската народна партия (ЕНП) и един от четиримата заместник-председатели 
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на Комисия за бюджетен контрол в ЕП, която изпрати евродепутати да съберат информация за 
борбата с корупцията в България и затова как се харчат парите от европейските фондове.3

Законът за обществени поръчки (ЗОП) се прилага порочно, като основна цел за възложителите е 
уреждане на “наши хора” с апетитни парчета от “обществената баница”. Законът и провежданите при 
неговото прилагане процедури в България не залягат върху основните принципи, въз основа на които 
следва да се възлагат обществените поръчки - равнопоставеност, недопускане на дискриминация, 
свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност (чл. 2 от ЗОП). Посочва в своя 
доклад делегацията на Европейския парламент, посетила България през месец март 2022 г.

Активното използване на достъп до обществена информация е важна част от методологията 
на гражданското наблюдение за провеждане на обществените поръчки. Повече от половината 
(56%) от подадените заявления по ЗДОИ, са с предмет процедури по ЗОП. В резултат на 
гражданския контрол са получени значителен обем документи (над 3000 единици) и е осигурен 
“преглед на място” на голям брой единици (над 2000 документа).

“Хранилка за корупция” са обществени поръчки на ниска стойност, които се възлагат директно. 
Липсват критерии за възлагане, конкурентност и прозрачност при сключване на договорите. 
Пазаруването само с фактура, без да има честно състезание, дава широки граници за харчене на парите 
на гражданите. Близо 6 млн.лв. са платени без да има състезание с ясни критерии. Стряска общата 
сума за “малки” обществени поръчки (2021 г.-05.2022 г.) в 7 общини на област Разград. Най-голямата 
община (Разград) отново е на първо място по платена сума от близо 3 млн.лв. Най-малко средства са 
платени в най-малката община (Цар Калоян) в Лудогорието.

Изплатени суми за малки обществени поръчки, 2021 г. - за първите шест месеца на 2022 г.

Община
Завет

Община
Исперих

Община
Кубрат

Община
Разград

Община
Лозница

Община
Самуил

Община
Цар Калоян

Община Завет
4%

Община
Исперих

14%

Община
Кубрат

13%

Община Разград
48%

Община
Лозница

11%

Община Самуил
7%

Община Цар Калоян
4%

В “малките обществени поръчки” съществува висок риск от корупционни практики, като доставка 
на стоки и услуги значително над средната пазарна стойност, разбиване на поръчки на стойности 
под минималните прагове, създаване на кръг от “любими изпълнители” на възложителите. Липсва 
контрол на сключените договори по чл.20 ал.4 от ЗОП. Необходимо е да се повиши обществената 
информираност чрез публикуване всяка година на всички сключени договори за “малки обществени 
поръчки” (чл.20 ал.4) от публичните възложители в ЦАИС ЕОП.

Местните общини, чрез кметовете, са основни възложители (по брой и по стойност) на 
обществени поръчки на територията на област Разград. Те организират и провеждат над 
90% от всички обществени поръчки.

Други възложители на обществени поръчки са местните здравни заведения - една областна 
болница и две общински болници, държавни институции, като ТД на НОИ, РЗОК, Областно пътно 
управление, Център за спешна медицинска помощ, Областна администрация, ОД на МВР, секторни 
възложители (“Топлофикация-Разград” АД, “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД). Проведените обществени 
поръчки от тези възложители са преобладаващо на ниска стойност и ограничени като брой. 
Предимно са поръчки за доставка на електроенергия и вода, за застраховане на имущество, за 
сключване на договори за охрана и почистване, за доставка на офис техника и консумативи, 
ремонт и доставка на резервни части за автомобили. Изключение са само някои от поръчките, 
провеждани от болничните заведения за доставка на медикаменти и медицински консумативи, 
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които са на висока стойност. Независимо от високата стойност, при тези процедури има 
голям брой обособени позиции (достигащи до неколкостотин), при които има възможности да 
има различни участници за всяка една позиция. Обикновено обособените позиции се печелят от 
различни участници, в резултат на което може да се достигне до подписване на договори с няколко 
десетки различни изпълнители.
Пандемията от COVID-19 промени обществените отношения и наложи промени и в нормативната 
уредба, която улеснява провеждане на публични процедури. По време на извънредното положение 
(извънредната епидемична обстановка) и три месеца след неговата отмяна, разпоредбите на ЗОП 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 процедури 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. Общинско 
дружество “ДКЦ-I-Разград” ЕООД, получава разрешение от Общински съвет - Разград да закупи 
медицинска апаратура (стационарна директно дигитална графична рентгенова уредба на 
стойност) до 160 000 лв., на основание посоченото ограничение в нормативната уредба.4

Корупционни практики при провеждане на обществените поръчки идентифицира екипът на про
ект “Граждански наблюдател в Разград”:

1. Изкривяване на търговската конкуренция от ръководни служители в държавната и общинска 
администрация, които чрез нарушаване на служебна тайна, разкриване имената на конкуренти 
пред определени фирми, които участват в процедурите и могат да станат изпълнители на поръчките.

2. Включване на необичайно изискване или условие към участниците, на което да отговаря 
единствено фирмата, с която има “договорка” да бъде избрана за победител.

3. Съставяне 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 участници с по-слабо и неизгодно предложение.

5. Липса на контрол при съхраняване на подадената документация и възможност за подмяна на 
документи в хода на провеждане на процедурата (периода до въвеждане на използването на 
ЦАИС ЕОП), липса, неактуализиране или неспазване на вътрешните правила за управление 
на цикъла на обществените поръчки, неупражняване на контрол относно задълженията на 
съответните служители, както и търсене на административна отговорност за извършени 
нарушения. След въвеждане на изискването за публикуване на всички документи от възложители 
и участници в ЦАИС ЕОП, тази възможност до голяма степен е ограничена, но не съвсем.

6. Нарушения се извършват и по време на избора, чрез активна роля на комисията по избора 
за осигуряване на по-благоприятна среда за определени участници. 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. Съществува основателното предположение, че лицата, които се намират в положение 
на власт и подчинение с възложителя на обществената поръчка, са изложени на висок риск да 
се съобразят с неговото влияние.

7. Режисиране и предопределяне на крайния резултат от процедурата чрез ползване на външни 
експерти. Възложителите привличат “външни експерти” за изготвяне на документацията 
за участие и като членове на комисията по избора в голяма част от процедурите на висока 
стойност и сложност на провеждане. Високата квалификация на “външни” специалисти се 
ползва за стимулиране на избрани участници и съответно за професионално и мотивирано 
отстраняването на неудобни кандидати, дори за най-дребни пропуски и несъответствия в 
документацията за участие.

8. Недопускане на участници до класиране от комисията по избора е индикатор за съществуване на 
корупционни практики. С най-висока степен се отнася до процедури, когато до класиране се допуска 
само един участник, а всички останали се отстраняват от участие и не се допускат до класиране.
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Необходимо е да се повиши прозрачността, да се разшири информи рането на обществеността 
относно подготовка, реализиране и резултати от провежданите поръчки; да се стимулира 
активното участието на повече стопански субекти в процедури за повишаване на конкуренцията, 
като се направят подходящи законови промени, за да се подобри средата за провеждане на 
обществени поръчки и да се намалят корупционните практики.

Центърът за съзидателно правосъдие сигнализира компетентните прокура тури с няколко десетки 
сигнали за наличие на съмнения и предположения за корупционни престъпления и практики. В преоб-
ладаващата част прокуратурата се задоволява с извършване на формални и повърхностни проверки 
и последващ отказ за образуване на досъдебни произ вод ства. Образувани са производства по два 
от сигналите, а останалите при ключ ват с откази за образуване на разследвания. Може да се направи 
извод за липса на чувствителност в органите на държавното обвинение, да се разследват общес тве-
ните поръчки, особено в случаи с голям материален интерес (строителство, пътища, ремонти). Друга 
възможност е липсата на (административен) капацитет да се разследват икономически и финансови 
престъпления с висок корупционен риск.
Забелязват се единични положителни примери за напредък, независимо от негативния извод. 
Представители на държавното обвинение започват да осъзнават значимостта на проблема и 
очакванията на обществото в някои региони. Окръжна прокуратура - Разград предаде на съд бивш 
заместник-кмет на Община Кубрат и управител на сметосъбираща фирма. Двамата са уличени, че 
в условията на продължавано престъпление, чрез съставяне на документи с невярно съдържание 
са ощетили Община Кубрат с над 1 250 000 лева, заплатени от нея във връзка с дейности по 
сметосъбиране и сметоизвозване в града и околните села, без реално да са извършени посочените в 
документацията обеми на работа.5 Може да бъде повдигнат въпрос защо прокуратурата внася едва 
сега обвинение, след като сигналът за извършено престъпление е подаден преди 7 години (2015 г.).
Районната прокуратура в град Разград провежда следствени действия относ но ремонта на Ученическото 
общежитие в града, след подаден сигнал от екипа на “Граждански наблюдател в Разград”. Констатирани 
са сериозни нарушения, които в момента се разследват в рамките на досъдебно производство.

Наблюдаващият екип констатира противоречива съдебна практика по прилагане на законите 
в Административен съд - Разград. Обект на наблюдение беше ЗДОИ, като важна правна норма 
за осигуряване на публичност в дейността на задължените субекти. Постановени са няколко 
“изключителни” съдебни решения, които противоречат на трайната съдебна практика на 
Върховен административен съд и на Административен съд - Разград, през наблюдавания период.

Може да се направи предположение за спорна обективност в прилагащите закона съдии заради 
фамилна обвързаност с представители на местната власт. Друга възможна причина може да бъде 
недостатъчна професионална подготовка на съдиите да прилагат правилно и точно законите на 
Република България. Възможно е да е налице и спорна компетентност и недостатъчно познаване на 
законите и съдебната практика.
Обект на изследване беше дейността на контролни финансови институции със специфична експертиза, 
като Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ). Доклади за извършени финансови инспекции 
в различни институции на територията на област Разград (основно общини) са поискани от АДФИ 
по реда на ЗДОИ. Специално място в докладите е отделено на провеждането на обществените 
поръчки по ЗОП. Финансовите инспектори са констатирали сериозни нарушения на процедурите по 
ЗОП в част от проверените институции и са наложили административни санкции на възложителите. 
Шест от финансовите проверки са възложени от органи на прокуратурата по подадени сигнали от 
Центъра за съзидателно правосъдие за основателни съмнения за извършени финансови нарушения 
в общини и ученическо общежитие. Осъществяването на една финансова инспекция на място в 
проверяваната институция чрез преглед и анализ на документи (в рамките на 20-30 дни) има сериозен 
дисциплиниращ ефект за подобряване на финансовата дисциплина, според наблюдаващия екип.
Наблюдава се недостиг на информация сред местната общественост за резултатите от извършените 
проверки от държавни контролни органи за дейността, свързана с организирането, провеждането 
и възлагането на обществените поръчки от местни възложители на територията на област Разград. 
Частична информация достига основно от някои публикации в единствения местен вестник (“Екип 7”) 
и няколко електронни медии. Информацията е частична и свързана с единични обществени поръчки, 
като обикновено се отнася за налагане на финансова санкция на местни възложители, оспорване 
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на обществена поръчка от заинтересовани лица, публикуване на съдебни решения във връзка с 
направено оспорване и сигнали от представители на неправителствени организации.

В резултат на гражданското наблюдение се наблюдава промяна в поведението на част от най-
големите публични възложители на обществени поръчки. Местната власт в най-голямата 
община Разград започна редовно да публикува информация (от 02.2021 г.) за параметрите 
на новообявени процедури по ЗОП, за определените участници, за извършване на контролни 
огледи на място и за бъдещи процедури.

Необходим е анализ относно появата на повече участници в процедури на висока стойност, в които 
обикновено участва само един местен “любимец”. Интерес предизвиква и увеличените поръчки, 
възложени по метода на директно възлагане, след отправени покани до избрани фирми (Разград). Община 
Самуил отбелязва напредък в създаване на конкурентна среда за провеждане на обществени поръчки с 
повече участници, чрез работата на комисиите по избор, които допускат повече участници до класиране. 
Община Лозница на практика е спряла процеса на обявяване на обществени поръчки от началото на 
настоящата 2022 г. Същевременно е налице ударно сключване на договори по чл. 20 ал. 4 от ЗОП (малки 
обществени поръчки).Участник с традиционно лидерско място отново е спечелил без конкуренция 
сериозен договор за пътни ремонти в община Кубрат (3 млн. лв.). Половината от обществените поръчки 
са прекратени поради отстраняване на всички участници в община Исперих. Най-малката община (Цар 
Калоян) предпочита да плати десетки хиляди лева повече за обществена поръчка, оценена при странни 
обстоятелства. Друга неголяма община (Завет) възлага подготовка на документацията на двама външни 
изпълнители, регистрирани на един адрес, от съседен областен град (Русе).

Кратки истории с риторични въпроси поставят на фокус проведени процедури за ремонт на 
улици, лампички, бариери, социални жилища, любимци на местната власт. Екипът е подбрал раз-
лични обществени поръчки, които са разказани с интересни литературни похвати. Видеосюжети 
представят в Мета (Фейсбук) резултати от процедури за обществени поръчки с коментари 
и въпроси. Видеоподкаст за ремонта на гимназия в Разград достигна до над 270 000 абоната 
за три седмици, като за първите 12 часа имаше успех до повече от 40 000 човека. Видеото за 
ремонта на Професионалната техническа гимназия “Шандор Петьофи” не е подсилвано със 
заплащане на сума за реклама.

В доклада е включен коментар за нормативната уредба, представена е методологията на граждан-
ско то наблюдение. Споделен е ценен опит от прилагане на Закона за достъп до обществена инфор-
мация (ЗДОИ) и водене на съдебни дела в обществен интерес. Място е отделено на контролната 
дей ност на институциите и последващи действия след сигнали за нарушения от екипа на проекта. 
Пър вото съдебно дело за сплашване (SLAAP) е заведено от кмета на община Завет срещу Центъра за 
съзидателно правосъдие за публикувана информация за обществена поръчка. В ход е прокурорска 
проверка на проведената процедура в малката община, след като Апелативна специализирана 
прокуратура отмени постановлението на Специализирана прокуратура с отказ да образува досъдебно 
производство. Пътните ремонти в Лудогорието са коментирани с точни данни от Агенция “Пътна 
инфраструктура”, получени по ЗДОИ.

Гражданското наблюдение на обществените поръчки е отговор на (не)ефективен контрол 
на процеса на обявяване, провеждане и възлагане на една поръчка по ЗОП. “Граждански 
наблюдател в Разград” няма претенции да осъществява надзор над възложителите по ЗОП, 
контролните институции, Прокуратурата или Сметна палата. Гражданската инициатива поставя 
на фокус належащата необходимост за прозрачно изразходване на огромни суми от нашите 
пари, на данъкоплатци.

Резюме
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Коментар на 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. Контролната е в правомощията на различни институции, между които 
липсва адекватно взаимодействие и обмен на информация, като е налице и дублиране на функции. 
В България има над 40 проверяващи служби, но няма резултати, отбелязва член на Европейския 
парламент (Йоаким Кус от групата “Идентичност и демокрация”) при посещение в България.6

Правомощията на АОП по отношение на контрол на процедурите са:

	y текущ контрол: 1. Контрол чрез случаен избор за възлагане на обществени поръчки (чл. 229, ал.1, 
т. 2, б. “г” от ЗОП) - за обществени поръчки с прогнозна стойност, равна на или по-висока от: 1 
000 000 лева за строителство и 200 000 лева за доставки и услуги (чл. 229, ал.2, т.1 и 2 от ЗОП); 
2. Контрол на процедури по договаряне (чл.229, ал.1, т. 2, б. “д” от ЗОП);

	y 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 необ ходимост 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 първо началната 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 последващ контрол по спазване на закона (чл.229, 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 по-висока 
от 1 000 000 лева за строителство и 200 000 лева за доставки и услуги, когато стойността на 
изменение на договора е по-висока от 20 на сто от стойността на сключения договор.

Последващият външен контрол (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 чийто 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.

Сметната палата е независим орган за осъществяване на контрол за изпълнението на бюджета и на 
други публични средства и дейности, съгласно Закона за сметната палата (ЗСП) и международно 
признатите одитни стандарти. Основна задача на Сметната палата е да контролира надеждността и 
достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, 
ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя 
на Народното събрание надеждна информация за това. Сметната палата е независима при 
осъществяването на своята дейност и се отчита пред Народното събрание.

Агенция за държавна финансова инспекция е държавен контролен орган, който осъществява 
финансови инспекции за спазването на нормативните актове и дейността по възлагане и изпълнение 
на обществени поръчки на организациите и бюджетните организации, държавните предприятия, 
както и в общинските предприятия, търговските дружества с блокираща квота държавно или 
общинско участие в капитала, юридическите лица, които имат задължения, гарантирани с държавно 
или общинско имущество, юридическите лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел 
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и дружества по Закона за задълженията и договорите, в които държавата или общината участват 
пряко или косвено в имуществото им, администраторите на помощ, получателите на държавни или 
минимални помощи, лицата, финансирани със средства от държавния или от общинските бюджети, 
по международни договори или програми на Европейския съюз, както и лицата, финансирани със 
средства от държавните предприятия. АДФИ извършва проверки на индикатори за извършени 
измами, за разкриване на причинени вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 4 от 
ЗДФИ, за привличане към административно-наказателна и имуществена отговорност на виновните 
лица при наличието на съответните законови основания и при установяване на измами и нарушения, 
засягащи финансовите интереси на Европейските общности.

Одитните доклади са достъпни за запознаване на страницата на Сметната палата. Докладите от 
извършваните финансови инспекции от АДФИ не се публикуват и не са обществено достъпни. 
Единствената възможност за запознаване с тяхното съдържание е по пътя на достъп до обществена 
информация, чрез подаване на заявление по ЗДОИ.

Министерството на финансите и Сметната палата сключват споразумение за сътрудничество при 
осъществяване на последващ 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. Той 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 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.

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 
единадесет години по-късно. 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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Методология на гражданското наблюдение
Проучването е осъществено в рамките на проект “Граждански наблюдател в Разград”, реализиран с 
финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”. Сдружение “Център за съзидателно 
правосъдие”, като наблюдаваща организация, има сериозен опит в сътрудничеството с публични 
институции и неправителствени организации в България. Повече от 25 години Центърът за 
съзидателно правосъдие развива капацитет като граждански наблюдател (watch-dog) на политики в 
съдебната власт, полицейските органи и местните институции в България.
Центърът за съзидателно правосъдие осъществява гражданско наблюдение върху провеждането на 
обществените поръчки (23 месеца), като създава механизъм за повишена отчетност в разходването 
на обществени средства и увеличаване на прозрачността в работата на публичните институции на 
областно и общинско ниво в област Разград, чрез огласяване на корупционни практики и злоупотреби.
Мониторингът се провежда по експериментална методика, разработена от Центъра за съзида-
телно правосъдие, в партньорство с две местни граждански организации. Центърът развива 
успешно партньорство със сдружение “Център за подкрепа на жени в село Стражец” и сдружение 
“Младежки форум 2001 - Разград”.
В основата на методологията е залегнал опитът на трите организации при наблюдение на съдеб-
ната система (2004 г.–2014 г.), полицейските органи (1999 г.–2006 г.), местната власт (1995 г.–2007 
г.), прилагали експериментални методи за гражданско наблюдение в България, които са развити и 
надградени с опит и експертиза.
Стъпвайки върху добрата практика на прилагани до момента в България методологии за граждански 
мониторинг на важни обществени системи, се извършва експертна аналитична работа и проучване на 
обществените поръчки чрез преглед на документите за кандидатстване и анализ на съответствие с 
нормативната уредба. Екипът на проекта разви и усъвършенства инструментариума за наблюдение, 
съобразно спецификата на обществените поръчки и публичните финанси в България.
Методиката включва проучване и анализ на средата за провеждане на обществени поръчки в 7 
общини на област Разград. Периодично се анализират всички публични обяви за нови обществени 
поръчки чрез преглед на информация в интернет-страниците на общините, Регистър на 
обществените поръчки (ЦАИС ЕОП)7, обяви във Вестник “Екип 7”, електронни медии, публични табла 
в общинските администрации. Подборът на процедурите по ЗОП за наблюдение се извършва при 
съблюдаване на няколко обективни показатели: висока стойност на поръчката, висок обществен 
интерес, съразмерност - от всички стопански области, географски обхват, висок корупционен 
риск. След анализ на информацията се взема решение коя процедура да бъде наблюдавана. 
Осъществява се експертна аналитична работа и проучване на обществените поръчки чрез преглед 
на документите за кандидатстване и съответствие с нормативната уредба. Създава се регистър 
с отворените за кандидатстване обществени поръчки по ЗОП в 7 общини и се проследява на всеки 
етап на провеждане и изпълнение, който се обновява всяка седмица.
Важна част от методологията е активното използване на достъп до обществена информация при 
наблюде ние на обществени поръчки, идентифициране на корупционни практики и злоупотреби, 
както и ефективно противодействие на корупцията. Подават се заявления по Закона за достъп 
до обществена информация (ЗДОИ) до публични възложители с искане за документи, които се 
анализират и публикуват. На основата на анализирана информация и публикации, се изготвят сигнали 
до Прокуратура, Сметна палата, финансовите контролни органи (АДФИ, НАП и други) и общинските 
съвети. Резултатите от проверките на контролните органи се огласяват и коментират. Воденето 
на съдебни дела по ЗДОИ са друг акцент от гражданското наблюдение, което има за цел защита на 
обществения интерес и повишена прозрачност при харченето на данъците на гражданите.
За отправна точка се изготвя Анализ на проведени обществени поръчки (2019 г.-2021 г.), който 
представя възможни злоупотреби и корупционни практики на местно ниво в област Разград. В средата 
на проекта (06.2021 г.) се издава междинен доклад с обобщени изводи, констатации и препоръки за 
резултатите от гражданското наблюдение на обществените поръчки.
В окончателния доклад са включени обобщените резултати и изводи от гражданско наблюдение 
(юли 2020 година – юни 2022 година), което имаше задача да проучи средата за провеждане на 
обществените поръчки, механизмите за изразходването на обществени средства и възможностите на 
прозрачност в работата на публичните институции в област Разград, чрез огласяване на корупционни 
практики и злоупотреби. Формулирани са изводи и са направени конкретни препоръки за подобряване 
на правната среда, функциониране на процеса на конкурентна среда за обществените поръчки, 
повишена публичност и прозрачност.
Мониторингът проследи дейността на местната власт в 7 общини на област Разград (Завет, Исперих, 
Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян), както и публични и секторни възложители - лечебни 
заведения и дружества.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ
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Контролна дейност, сигнали и жалби
Центърът за съзидателно правосъдие изпрати до специализираните прокуратури в град София 
и до органите на държавното обвинение в Разград сигнали за конкретни процедури за обществени 
поръчки, в които има наличие на съмнения за престъпления и корупционни практики. В процеса 
на гражданското наблюдение на обществените поръчки на територията на област Разград са 
идентифицирани корупционни практики, на базата на които са адресирани:

	y 7 сигнала са адресирани до Окръжна прокуратура - Разград (ОП), от които при 5 има отказ 
за образуване на производство, а 2 са изпратени по компетентност на други органи на 
прокуратурата;

	y 1 жалба е депозирана до Апелативна прокуратура - Варна (АП) поради отказ на ОП Разград да 
образува наказателно производство;

	y 18 сигнала са изпратени до Специализирана прокуратура (СП);

	y 10 жалби са депозирали до Апелативна специализирана прокуратура (АСП) поради откази на 
СП да образува наказателни производства;

	y 12 жалби са депозирани до Върховна касационна прокуратура (ВКП), поради отказ на АСП да 
отмени постановление на СП и потвърден отказ да се образува наказателно производство;

	y 2 жалби са депозирани до Главен прокурор, поради отказ на ВКП да отмени потвърден отказ на 
АСП  да се образува наказателно производство;

	y 2 сигнала са изпратени до АДФИ;

	y 1 сигнал е изпратен едновременно до СП, АДФИ и Агенция за обществени поръчки (АОП);

	y 1 сигнал е адресиран едновременно до СП и АДФИ;

	y 1 сигнал е адресиран едновременно до АДФИ и Комисия за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

Повече от 30 сигнала за конкретни сериозни нарушения, корупционни практики и престъпления 
в различни общини, като възложители на обществени поръчки, са подадени до органи на 
Специализираната прокуратура за: община Разград – 10 сигнала, община Кубрат - 10 сигнала, 
община Лозница – 2 сигнала, община Самуил – 2 сигнала, община Завет – 1 сигнал, община Исперих 
– 1 сигнал, община Цар Калоян - 1 сигнал, за други възложители – 3 сигнала.

Според наблюдаващият екип правната несигурност относно закриването на органите на 
специализираното правосъдие в България е оказала влияние на работата по проверка на сигналите 
за корупционни практики и престъпления по повод прилагането на ЗОП от възложители от 
местната власт (над 90 % кметове на общини).

Прокуратурата на всички нива не проявява чувствителност и непоносимост към установяване и 
преследване на корупционните практики при провеждане на обществени поръчки. Необходимо 
е да се уточни, че престъпленията за обществени поръчки и корупция не са лесно установими и 
доказуеми. От анализа на прокурорските актове може да се направи заключение, че проверките по 
сигналите и разследването на (рядко) образувани производства са незадълбочени, повърхностни и 
неадекватни. Масова практика е да се преразказват документи на други контролни органи и на органи 
на прокуратурата, без да се вниква в жалбите на подателя. Друга особеност е липсата на активност на 
държавното обвинение да формулира конкретни въпроси и задачи към разследващите органи, което е 
явен белег за професионализъм и обективност при разследването.

За улеснение на проверките и разследването в сигналите наблюдаващият екип е посочил какви 
доказателства следва да се съберат, по какъв начин и къде да бъде акцентирано на проверките, се 
отчита стила на поведение на прокуратурата на различни нива и липсата на опит и традиции в 
разкриването на този вид престъпления.

Над 90 % от проверките по подадените сигнали се отличават с еднотипова лексика на изброяване, 
повърхностност и незадълбоченост, като се ограничават в рамките на проверка само на част от 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ
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описаните документи, изготвяне на справки и разпити на някои от лицата, което е израз на степен на 
желание и воля засправяне с корупционните практики.

Обект на изследване беше дейността на контролни финансови институции със специфична експертиза. 
АДФИ е ключова институция с контролни функции на държавните разходи, в рамките на Министерство 
на финансите. Поискани са по ЗДОИ доклади за извършени финансови инспекции от АДФИ в 
различни институции на територията на област Разград, в голямата си част са общини. Получени са 
22 доклада с резултати от извършени финансови инспекции през последните години, като основната 
част са от 2019 г. (10 доклада) и 2021 (8 доклада). Два доклада се отнасят за приключили финансови 
инспекции през 2020 г. и два доклада - през 2022 г. Финансова инспекция на използване на средства 
от европейските фондове по реализирани проекти в област Разград е била обект на половината от 
докладите на АДФИ. Специално място в докладите е отделено на провеждането на обществените 
поръчки по ЗОП. Финансовите инспектори са констатирали сериозни нарушения на процедурите по 
ЗОП в част от проверените институции и са наложили административни санкции на възложителите. 
Седем от финансовите проверки са възложени от органи на прокуратурата по подадени сигнали от 
Центъра за съзидателно правосъдие за основателни съмнения за извършени финансови нарушения 
в общини и ученическо общежитие. Издадени са няколко акта за установени административни 
нарушения на виновните лица, което подкрепя нашите твърдения.

Как реагират държавните органи на документи с факти за нарушения и корупционни практики?

На областните управители Иван Борисов (2020 г.-2021 г.) и Деян Димитров (2022 г.) бяха предоставени 
Анализ на обществените поръчки в област Разград и Междинен доклад по проект “Граждански наблю-
дател в Разград”. Липсва информация за предприети действия за сезиране на контролните органи и 
прокуратурата, след проведени лични срещи с двамата отговорни държавни служители. Анализът и 
Междинният доклад са изпратени на Директора на ОД на МВР в Разград, НАП гр. Варна, АДФИ, АОП. 
Не е налице информация за последващи действия на правоохранителни и контролните органи по 
изнесените конкретни факти за нарушения в проведени обществени поръчки в област Разград.

Извършването на проверки, събирането на документи, разпитите на свидетели и други пред-
приети процесуални действия могат да се посочат като напредък, който има превантивно, въз пи-
ращо и предупредително действие срещу евентуалните участници в корупционни практики.

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ
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Достъп до обществена информация
Доброто управление на общността предполага грижа за хората, добри условия за живот и висок 
жизнен стандарт. Публичните институции и местната власт следва да се грижат за местната общност, 
да се ръководят от интересите на гражданите, да защитават техните интереси, да изразходват 
прозрачно публичните средства и да се отчита пред гражданите за своите действия.
Прозрачността и отчетността са значими за свободното информиране на гражданите и за 
ограничаване на възможностите за корупционни практики. Законодателят е приел специална правна 
норма (Закон за достъп до обществена информация / ЗДОИ), която дава възможност на гражданите да 
получат информация, свързана с обществения живот, за да могат да си съставят собствено мнение за 
дейността на публичноправни субекти и организации.

Активното използване на достъп до обществена информация може да бъде обобщено в цифри. 
Подадени са общо 94 заявление по ЗДОИ, от които 53 са с предмет информация за проведени 
обществени поръчки. От получените отговори, 48 са в обем “пълен достъп”, по 5 е предоставен 
“частичен достъп” и за 5 има постановен “отказ”.

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
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Повече от 1000 единици документи са получени по електронен път в отговор на подадени заявления 
по ЗДОИ. Осъществен е “преглед на място” (Община Разград, Ученическо общежитие - гр. Разград, АПИ 
- гр. София и Областно пътно управление - гр. Разград) на повече от 3000 единици документи.
Десетки са случаите, когато задължените субекти не действат в съответствие с принципите на добрите 
управленски практики и прозрачност, като отказват предоставянето на обществена информация. 
Постановените откази (в преобладаващата част) са относно информация за изразходване на публични 
средства в големи размери. Сдружение “Център за съзидателно правосъдие” участва в съдебни дела 
по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) във връзка с прилагането на ЗОП. Център 
за съзидателно правосъдие подава заявления до кметове на общини, до публични институции и 
организации с търсене на обществена информация в област Разград.

1. Могат ли гражданите да се информират как се харчат европейските пари в България?

1.С жалба пред АС-Разград, Център за съзидателно правосъдие оспорва Заповед на кмета на Община 
Разград, с която е отказан достъп до обществена информация за получените и изразходвани 
средства по проекти, финансирани от Европейския съюз. Поискана е обществена информация за 
“периода от 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. и до момента (б.а.11.09.2020 г.)”. Информацията се отнася до 
14 проекта с финансиране от 4 оперативни програми на Европейския съюз и Фонд “Земеделие”. В 
съдебното решение се казва, че е основателен отказът да се предостави и останалата поискана 
информация (договори, платежни документи, приемо-предавателни протоколи/стокови разписки, 
гаранционни карти, сертификати и други). “Очевидно е, че се касае до документите, обосноваващи 
разходите за стоки и услуги по посочените проекти. Плащанията на тези разходи се извършват 
от изпълнителите на проектите, съответно те създават, получават и съхраняват поисканите 
документи. Това е причината ответникът да посочи, че поисканата информация не е налична в 
администрацията на Община - Разград.” В съдебния акт е посочено, че за сключените договори между 
Община - Разград и изпълнителите (б.а. на проекти) те “се публикуват в Регистър на обществените 
поръчки, който съгласно чл. 36, ал. 7 от Закона за обществените поръчки е публичен и достъпът 
до информацията в него е безплатен и свободен.” Цитираната в съдебното решение правна норма 
влиза в сила от 01.01.2020 г.8 и обхваща само част от периода, обект на съдебен контрол. Относно 
поисканата обществена информация за 2019 г. не може да се приложи новоприетата норма в ЗОП 
за публичност на информацията. През 2019 г. е функционирал публичен Регистър на обществените 
поръчки към АОП. Следователно посоченият аргумент е относим само отчасти към правния 
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спор, заради липса на изясняване на фактите. Административен съд-Разград (адм.д. № 188/2020 
г., съдия Светла Робева) отхвърля жалбата с мотив, че поисканата информация не е налична в 
администрацията на Община Разград и съществува публичен регистър на обществените поръчки, 
без да събере доказателства за твърдението на местната власт.9 Правният спор не е изяснен от 
фактическа страна от съдебния състав, който проявява субективна преценка.
Десет години покъсно съдебната практика в Лудогорието направи обратен завой
С напълно идентичен предмет на съдебно дело (адм.д. № 31/2010 г.), Административен съд-Разград 
уважава жалбата и се произнася с напълно противоположно решение.10

2. Център за съзидателно правосъдие спечели съдебно дело срещу Община Разград

Център за съзидателно правосъдие оспорва решение на кмета на Община Разград, с което е отказал 
достъп до обществена информация за сключен договор и заплатени суми с “G&D electro group” ООД, 
гр.Варна, във връзка с изградено ефектно осветление на обществени сгради в центъра на града. 
В мотивите на отказа се твърди, че търсените документи не биха дали възможност на Център за 
съзидателно правосъдие да си състави информирано мнение за дейността на Община Разград, тъй като 
резултатите от изпълнението на договорите са публични, популяризирани и видими за общността, и че 
правото на достъп до информация не може да засяга правата и доброто име на други лица. С узнаването 
на търговските практики на дружеството можело да се застрашат интересите му и да се доведе до 
нелоялна конкуренция. Същото становище са заявили и от “G&D electro group” ООД, сочейки, че исканите 
данни представляват търговска тайна, като изразили несъгласие Община Разград да предостави 
поисканата информация. АС Разград се произнася с решение (адм.д. № 34/2021 г.), с което отменя отказа 
с мотивите, че е постановен в противоречие с материалния закон и преследваната от него цел.11 Исканата 
информация касае договорни отношения между Община Разград, като възложител и “G&D electro group” 
ООД, като изпълнител. Магистратите посочват, че достъп до обществена информация може да се откаже, 
когато тя засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставянето ..., освен в случаите 
на надделяващ обществен интерес. “... когато е налице надделяващ обществен интерес, другите две 
предпоставки губят своето прекратяващо действие и е налице задължение да се предостави исканата 
информация”, пише съдът. В съдебното решение се отбелязва, че не представляват “производствена или 
търговска тайна” факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване 
в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ... 
Община Разград е задължен субект по чл.3, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация и следва 
да осигурява достъп до данни, свързани със сключените от нея договори.

3. Центърът за съзидателно правосъдие подава по две напълно идентични заявления пред Агенция 
“Пътна инфраструктура” (АПИ)

Центърът за съзидателно правосъдие подава по две напълно идентични заявления пред Агенция “Пътна 
инфраструктура” (АПИ) искане за предоставяне на обществена информация - договори за изпълнение на 
ремонта, приложенията към него, както и всички документи за изплатени суми, включително фактури, 
платежни нареждания, кредитни и дебитни известия към фактура, протокол за откриване на строителна 
площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническа инфраструктура, 
констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и анекс към договор. АПИ отказва 
и по двете заявления да предостави документи за изплатени суми по договорите. Следва съдебно 
обжалване на двата частични отказа пред Административен съд - Разград. Два различни съдебни състава 
се произнасят по двете дела с напълно противоположни решения, независимо от пълната идентичност на 
заявленията, предмета на делото, доказателствата и постановените частични откази.
Приключил основен ремонт на отсечка от пътя от жп гара Разград до жп Прелез на път за с. Дянково 
е причина за съдебен контрол на отказ на заявление по ЗДОИ. Заведено е съдебно дело пред 
Административен съд в Разград срещу отказ за информация за фактурите, банковите бордера, 
кредитните и дебитни известия за извършените плащания. В решението на Председателя на АПИ е 
посочено, че част от исканите документи (фактури, платежни нареждания и кредитни и дебитни 
известия) представляват данъчна информация, поради което разкриването им става според Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. Исканата информация засяга стопанската дейност на търговец 
и представлява “търговска тайна” по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, 
а заявителят не е обосновал надделяващ обществен интерес от разкриването .... На посочените 
основания е отказан достъп до счетоводната документация. За поисканите договори, анекси и прочее 
АПИ уведомява, че те не са създадени и не се съхраняват в агенцията. Административен съд в Разград 
(решение по адм.д. № 160/2021 г., съдия Светла Робева),12 отхвърля жалбата, с мотивите, че АПИ не е 
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била длъжна да представя копия от материалните носители, удостоверяващи извършените плащания. 
“... информацията по т. 3 от заявлението, съдът намира, че същата е била предоставена на заявителя. 
Ответникът е описал какви фактури са били издадени по договора, посочил е изплатените суми, 
датите и начина на плащане. При това не е бил длъжен да представя копия от материалните носители, 
удостоверяващи извършените плащания.” Съдебното решение противоречи на трайната съдебна 
практика на Върховен административен съд и Административен съд - Разград.

4. Център за съзидателно правосъдие спечели дело срещу Агенция “Пътна инфраструктура”

Извършените ремонтни дейности на пътя между село Каменово и Кубрат (2019 - 2020 година) 
са причина за съдебния контрол на отказ на заявление по Закона за достъп до обществена 
информация. Административен съд - Разград (адм.д. № 193/2021 г., съдия Ива Ковалакова-Стоева)13 

уважава жалбата и отменя частичния отказ с мотиви: “Съгласно разпоредбата на § 1, т. 5, б. “е” 
от ЗДОИ не представляват “производствена или търговска тайна” факти, информация, решения и 
данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, 
но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването .... До доказване на противното 
обществен интерес от разкриването е налице (курсив на авторът), когато тя е свързана със 
страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, 
санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект”. Наличието на 
надделяващ обществен интерес се предполага по силата на закона в тези случаи и заявителят 
няма задължение да го доказва, противно на приетото от административния орган, пише още в 
съдебното решение.
Агенция “Пътна инфраструктура” е задължен субект по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ и следва да осигурява достъп 
до информацията, свързана със сключените от нея договори, освен ако в хода на административното 
производство са събрани достатъчно годни доказателства, с които по категоричен начин е оборена 
въведената законова презумпция, отбелязва съдът. По делото не са събрани доказателства в тази посока. 
Съдът приема, че няма пречки да се предостави информация за изпълнителите, предмета и цената на 
фактурираните ремонти и поддържащи дейности (без начислените данъци), както и за извършените 
плащания (без посочените банкови сметки в платежните документи). Посочените данни не са защитена 
данъчна информация (чл. 72, ал. 1 от ДОПК). Оспореният отказ е отменен, като незаконосъобразен. 
Преписката да бъде върната на АПИ за ново произнасяне съобразно дадените от съда указания. 
Поисканата информация е предоставена на заявителя в изпълнение на съдебното решение.

5. Център за съзидателно правосъдие спечели съдебно дело срещу Ученическо общежитие  гр. 
Разград

С жалба пред Административен съд-Разград, Център за съзидателно правосъдие оспорва мълчалив 
отказ на директора на Център за подкрепа на личностно развитие - Ученическо общежитие - гр. 
Разград да предостави обществена информация за проведена процедура по ЗОП. Административен 
съд - Разград отменя мълчаливия отказ (адм.д. № 121/2021 г., съдия Марин Маринов)14 с мотивите 
“след като с процесното решение административният орган не се е произнесъл в този смисъл 
по раздел I, т. 4 от Заявление за достъп до обществена информация изх. № Ц-20 от 31.03.2021 
год., се е формирал мълчалив отказ на административния орган по тази част от заявлението. 
Съгласно чл. 38 от ЗДОИ задълженият административен орган е длъжен да се произнесе с решение 
с предвидените от закона реквизити”. Последва ново произнасяне и заявената обществена 
информация е предоставена в пълен обем.

6. Център за съзидателно правосъдие спечели съдебно дело срещу Министерство на 
образованието и науката

Център за съзидателно правосъдие подаде заявление по ЗДОИ, с което иска от Министерство 
на образованието и науката информация относно изплатени суми по договор с избрания за 
изпълнител на ремонтни работи в сградата, терена и прилежащата среда на ПГИ “Робер Шуман” 
- гр. Разград. Главният секретар на МОН отказва предоставянето на информация с мотивите 
“одобрените проекти за ремонт на училищни сгради са документи, които не трябва да са 
достояние на широка общественост, тъй като заради сигурността на учениците училищата са 
обекти с ограничен достъп. Рисковано е информацията за входовете, изходите, инсталациите, 
достъпността и противопожарните системи, каквито се съдържа в одобрените проекти и в 
актовете за приемане на строителството, да се предоставят на частноправни субекти, които 
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биха могли да я използват, или да разпространяват безконтролно, създавайки вероятност 
тя да попадне в ръцете на терористични организации”. Комично звучат мотивите за отказ 
с оправдание за терористични организации, които нямат нищо общо с предмета на търсена 
информация по ЗДОИ (платежни документи). Административен съд Разград отменя решението 
(адм.д. №270/2021 г., съдия Ива Ковалакова-Стоева),15 с което е отказан достъп до поисканата 
обществена информация и приема, че няма пречки да се предоставят исканите документи, 
съдържащи информация за изпълнителите, предмета и цената на фактурираните услуги и 
ремонтни дейности, както и за извършените плащания по тях.
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7. Център за съзидателно правосъдие спечели съдебно дело срещу Община Кубрат

С жалба пред Административен съд - Разград, Център за съзидателно правосъдие оспорва Заповед 
на кмета на Община Кубрат, с която в проведен конкурс за предоставяне на външен доставчик 
управлението на социална услуга в общността “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в гр. 
Кубрат, на първо място е класиран друг кандидат. Административен съд - Разград (адм.д. № 128/2020 
г., съдия Марин Маринов)16 отменя заповедта на кмета на Община Кубрат с мотивите, че следва по 
аналогия да се приложи разпоредбата на чл. 70, ал.7 от ЗОП, според която на кандидатите трябва да 
се осигури достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при оценяването на всеки 
кандидат. Съдът намира, че възложителят не е сторил това и отменя оспорената заповед.

8. Център за съзидателно правосъдие спечели съдебно дело срещу Община Разград

Център за съзидателно правосъдие оспорва с жалба пред Административен съд - Разград Заповед 
на заместник-кмета на Община Разград, с която друг кандидат е определен за спечелил проведена 
конкурсна процедура за възлагане на социална услуга в общността: Звено “Майка и бебе” в град 
Разград. Противно на многобройните доказателства за съществени нарушения, Административен 
съд - Разград (адм.д. № 158/2020 г., съдия Светла Робева)17 намира оспорването за недоказано и 
отхвърля жалбата. Върховен административен съд (решение по адм.д. № 161/2021 г.)18 след касационно 
обжалване връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Административен съд - 
Разград отменя оспорваната заповед при повторно разглеждане (адм.д. № 97/2021 г., съдия Ива 
Ковалакова-Стоева),19 като уважава оплакванията на сдружението за допуснати сериозни нарушения в 
конкурсната процедура, включително и за наличие на данни за конфликт на интереси на председателя 
на конкурсната комисия, че предложението на спечелилия кандидат не отговаря на нормативно 
обявените условия и обявените изисквания на възложителя, че оценяването е извършено без да има 
предварително утвърден и обявен начин за това.

В резултат на придобития опит може да се направи извод, че често институциите отказват 
предоставяне на обществена информация как се харчат публичните средства, включително и в 
резултат на проведени обществени поръчки за милиони левове.

Защо общините в Разградско отказват информация как и за какво се харчат парите за ремонти?
Отказите за предоставяне на обществена информация са необосновани или неправилно 
и незаконосъобразно мотивирани в преобладаващата си част. Има и случаи на комични и 
нелогични мотиви, например “терористичната опасност”, “терористични организации”. Упорството 
на институциите да крият обществена информация може да бъде обяснено с липсата на 
инстанционен контрол при съдебно оспорване пред административните съдилища, чиито решения 
са окончателни и не подлежат на обжалване. Недостатък е невъзможността за упражняване 
на двуинстанционен съдебен контрол, въведена с промяната в законодателството от 2018 г. 
Друга вероятна причина е отсъствието на ефективен контрол над актовете на ръководителите на 
институциите и общините, което засилва чувството на безнаказаност. Наблюдава се засилваща 
тенденция у управляващите на липса на отговорност и дълг към гражданите, чиито интереси 
представляват и трябва да защитават. Трета причина е липсата на персонална отговорност 
при присъждане на съдебни разноски, които се плащат от бюджета на институциите, т.е. от 
гражданите. Недобросъвестният ръководител не е притеснен от съда, който присъжда 
разноските на спечелилата страна в спора.

Спирачка за ефективно гражданско участие в държавното управление са отказите за предос та-
вяне на обществена информация и възможността тя да бъде получена и популя ри зи рана сред 
гражданите. Липсата на втора инстанция за съдебен контрол (необжалваемост) на съдебните 
актове по ЗДОИ увеличава възможностите за съществуване на безнаказаност, раз си пия и 
корупционни практики в институции и местни власти.
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Любимците на местната власт
Кои са любимците на местната власт в Лудогорието за пътни ремонти?
Средствата за изграждане, ремонти и поддържане на общинските пътищата в област Разград се 
разпределят между три местни дружества - любимци на местната власт, се установява след анализ на 
проведени процедури по ЗОП.
Как е разпределен пазарът на пътните ремонти в Лудогорието?
Забелязва се географско профилиране и “разпределяне на пазара” между три свързани помежду си 
дружества. Обществените поръчки се разпределят между “Строймонтаж” ЕАД и “Пътно строителство” 
АД в три общини, разположени в западната част на област Разград (Разград, Лозница и Цар Калоян). 
Само една фирма ремонтира пътища (“Път консулт” ООД. ) в източната част на Лудогорието, където се 
намират три общини (Завет, Самуил и Исперих).
В последната година (2015 г.) от предишния си мандат Кметът на Разград Денчо Бояджиев сключва 
договор за банков заем в размер на 7 000 000 лева. Почти 100% от сумата на банковия кредит е усвоена 
от дружествата “Пътно строителство” АД и “Строймонтаж” ЕАД в резултат на проведени процедури 
по ЗОП от Община Разград за асфалтиране на улици и пространства. Сумата е поделена между две 
дружества, които основно печелят поръчките за изграждане и ремонт на пътища в община Разград, като 
“Пътно строителство” АД е получило 4 300 000 лева, а “Строймонтаж” ЕАД - съответно 2 700 000 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 и половина по-малка - 2 039 000 
лева, се установява при анализ на данните, предоставени по Закона за достъп до обществена 
информация. Банковият кредит е “усвоен” сравнително бързо по няколко проведени обществени 
поръчки, спечелени само от двете дружества.

Оскъпяването на кредита до настоящия момент за лихви и такси е за около 1 млн.лв (над 800 000 лв.), 
като изплащането продължава и в момента, както и през 2023 г.
Обществените поръчки по общини са възложени на три дружества (в периода декември 2020 г.- май 
2022 г.):

	y В община Разград - на “Строймонтаж” ЕАД са възложени 5 поръчки за около 2 500 000 лева без 
ДДС и на “Пътно строителство” АД - 5 поръчки за около 2 200 000 лева без ДДС;

	y В община Лозница - на “Пътно строителство” АД са възложени 2 поръчки за около 366 000 лева 
без ДДС и на “Строймонтаж” ЕАД - 1 поръчка за около 382 000 лева без ДДС;

	y В община Цар Калоян - на “Строймонтаж” ЕАД са възложени 2 поръчки за около 78 000 лева без ДДС;

	y В община Завет - на “Път консулт” ООД са възложени 2 поръчки за около 434 000 лева без ДДС;

	y В община Самуил - на “Път консулт” ООД е възложена една поръчка за около 172 000 лева без ДДС;

	y В община Исперих - на “Път консулт” ООД една поръчка за около 33 000 лева без ДДС.

	y В община Кубрат - “Строймонтаж” ЕАД е спечелил и двете проведени обществени поръчки, 
едната на стойност 497 000 лева без ДДС и втората на стойност 3 000 000 лева без ДДС.

Средствата от обществените поръчки на територията на община Разград се разпределят относително 
поравно между “Строймонтаж” ЕАД и “Пътно строителство” АД. От години обществените поръчки на 
територията на община Самуил се печелят единствено и само от “Път консулт” ООД.

Получени суми за обществени поръчки по общини

Строймонтаж“ ЕАД 
~6 000 000 лева без ДДС

„Пътно строителство“ АД
~2 541 000 лева без ДДС

„Път консулт“ ООД
~639 000 лева без ДДС

Строймонтаж“ ЕАД
65%

„Пътно
строителство“ АД

28%

„Път консулт“ ООД
7%

ЛЮБИМЦИТЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ
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В обобщен вид получените суми от 3 дружества са: Строймонтаж” ЕАД - близо 6 000 000 лева 
без ДДС (2 940 000 лева и поръчка за 3 000 000 лева, за която предстои подписване на договор 
с община Кубрат); “Пътно строителство” АД - около 2 541 000 лева без ДДС; “Път консулт” ООД - 
639 000 лева без ДДС.

Къде отидоха 77 милиона лева за пътища?
Осигуряват ли удобство и безаварийно пътуване пътищата в Лудогорието?
Години наред в Лудогорието са плащани десетки милиони левове на избрани строителни фирми да 
поддържат в спорно състояние републиканската пътна мрежа. Прави впечатление юридическата 
форма на избраните изпълнители - те обикновено са консорциум от 3 фирми, една или две от които са 
“любимци” на местната власт в Разград. Водещата фирма задължително е от град София.
Системата за пътните ремонти в АПИ има висок корупционен риск
Под формата на “текущ ремонт” са извършвани основни ремонти и реконструкции по времето на 
управлението на Бойко Борисов (ГЕРБ). По този начин се е избягвало провеждането на обществени 
поръчки, ваденето на разрешителни за строеж и строителни книжа, не е бил необходим и строителен 
надзор, липсва изискване за въвеждане на обекта в експлоатация. Всички тези съпътстващи 
процедури изискват време, което с този модел е спестен.20 “Така под формата на текущ ремонт са 
се правили основни ремонти и реконструкция, като тук има съмнения за незаконно строителство, 
твърдеше служебният заместник-министър на регионалното развитие Иван Шишков”.21

Агенция “Пътна инфраструктура” като възложител, сключва на 30.11.2018 г. Допълнително споразумение 
за удължаване на сключен Договор № РД-38-16 от 01.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с 
предмет “Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и 
ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията 
на Северен Централен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата, по 
обособена позиция №3 ОПУ Разград”. Обществената поръчка се изпълнява от Консорциум “ТРП Разград 
2014” като обединение, в което участват дружествата “Строймонтаж” ЕАД, гр. Разград (ЕИК: 116042078), 
представлявано от Георги Изворов, “Инфра Експерт” АД-гр. София (ЕИК: 204342601), представлявано от 
Стефан Радев и “Пътно строителство” АД, гр. Разград (ЕИК: 116014376), представлявано от Красимир Узунов.
Съгласно приетото изменение “Срокът за изпълнение на дейностите по договора се удължават до 
сключване на договор с участник, определен в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП”. 
Не е посочен срок на анекса  липсва конкретна дата докога може да продължи този срок. Като 
краен срок се посочва неконкретизирано евентуално случило се бъдещо събитие. Общата стойност за 
изпълнение на дейностите за периода на удължаване срока на договора не може да надвишава сумата 
в размер на 10 000 000 лева с ДДС, пише в документа.
Има ли анексът към основния договор висок корупционен риск?
Не става ясно от публикуваните документи проведена ли е задължителна състезателна процедура по 
ЗОП. Може да се предположи, че е заобиколена задължителна процедура за провеждане на открито 
конкурентно състезание.
Първоначалният Договор № РД-38-16 от 01.12.2014 г. е сключен на осн. чл. 41, във вр. с чл. 74, ал.1 от ЗОП 
(отм.). Допълнителното споразумение от 30.11.2018 г. е сключено повече от две години след приемането 
на новия Закон за обществените поръчки.
Защо се сключва допълнително споразумение, а не се провежда процедура по новия нормативен 
ред, определен от новия ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.)?
Плащанията за извършени дейности се извършват от АПИ въз основа на съставен от изпълнителя и 
одобрен от възложителя сертификат в 30-дневен срок след представяне на фактура на база одобрения 
от възложителя сертификат. За превантивни обекти по договори за текущо поддържане не се подписва 
акт обр. 2а за откриване на строителна площадка, не се издава разрешение за строеж и не се съставя 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап, от него) - образец 
15. За извършени превантивни ремонти, обектите се приемат с протокол на вътрешноведомствена 
приемателна комисия.

Буди тревога формалният характер на договора в частта възлагане и отчитане на дейностите. 
Конкретните дейности за извършване на поддържане на републиканските пътища в област 
Разград се възлагат от АПИ с месечни, допълнителни и извънредни задания. На базата на 
сертификати за действително изпълнени и приети работи (по образец на АПИ) и фактури, се 
заплащат одобрени суми на изпълнителя по договора.

КЪДЕ ОТИДОХА 77 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ПЪТИЩА?
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Приемането на извършените работи е регламентирано в Указания за реда на възлагане, приемане 
и контролиране на изпълнените дейности по договорите за поддържане, (превантивно, текущо, 
зимно и ремонтновъзстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища. 
Документът е одобрен от инж. Лазар Лазаров, председател на УС на АПИ. Липсва информация, на коя 
дата, месец и година са одобрени указанията, получени по ЗДОИ с Решение № РД-ОИ-83/14.09.21 г. на 
АПИ.22 Съгласно Указанията, “Всеки сертификат трябва да бъде придружен с доказателствен материал 
/протоколи, чертежи, снимки, декларации за съответствие на вложените материали, резултати от 
изпитвания и др.” Доказателственият материал се представя в един екземпляр”.
Системата за възлагане и отчитане на работата по поддръжка на пътищата от АПИ, като част от рамков 
договор, не гарантира достатъчна увереност за ефективно използване на десетките милиони левове от 
държавния бюджет при недостатъчен и формален текущ и последващ контрол. Месечните задания и 

КЪДЕ ОТИДОХА 77 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ПЪТИЩА?
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съответно сертификатите се възлагат от член на УС на АПИ и се подписват от директор на ОПУ Разград 
(инж. Людмил Янев), началник отдел ИРД (инж. Светлана Попова) и координатор (инж. Ц.Владимирова).

Над 77 000 000 лева е изплатената сума за периода на договора, показват получени документи 
по ЗДОИ
Как се ремонтират пътища само с 2030% от необходимата сума?
При преглед на място на документи за одобрени дейности по договори за пътно поддържане в ОПУ 
Разград не бяха представени на екипа доказателствени материали, независимо от предоставения “пълен 
достъп” до обществена информация от председателя на УС на АПИ. Бяха представени сертификати с 
множество зачерквания и поправки на суми ръкописно върху напечатан текст. Съществува и изписан 
ръкописно текст “годишна задача...” с посочена сума в лева, която е в пъти по-малка от одобрената сума 
в сертификата. На въпрос “какво означава това?” началник-отдел в Областно пътно управление - Разград 
отговори, че АПИ разполага с ограничен годишен бюджет и може да изплати само част (около 10%) от 
одобрените възложени работи по пътищата (б.а. нищо, че пише по-голяма сума).

Реално изплащаната сума към изпълнителите на пътни ремонти е не повече от 20-30%, като 
остатъкът от сумата (до 100%) се превежда през следващата календарна година, в случай, 
че Министерски съвет разреши необходимата сума да бъде насочена към бюджета на АПИ, 
установи екипът на проекта след просто пресмятане.

КЪДЕ ОТИДОХА 77 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ПЪТИЩА?
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Практиката до момента показва, че всички дължими суми са били изплащани в пълен обем на 
пътностроителните фирми през последните 10 години (при управлението на Бойко Борисов). 
Идентифициран е сериозен проблем с пътното поддържане на национално ниво едва през 2021 
г. от първия служебен кабинет на Стефан Янев. Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството отказва да разреши АПИ да изплати дължими суми за извършени пътни ремонти, 
които надвишават в пъти бюджета на пътната агенция. Изплащане на приключили дейности за текущ 
ремонт и поддръжка на пътищата (ТРП) започва след решение на Народното събрание от 20.04.2022 г.23

Забелязва се липсата на (реална) контролна дейност от страна на АПИ към пътностроителните 
фирми, която да ги дисциплинира относно сроковете на изпълнение, реално изпълнение на 
възложените дейности, реално вложени материали и цени.

КЪДЕ ОТИДОХА 77 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ПЪТИЩА?
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До момента е липсвал контрол върху дейността на АПИ, констатира и работната група за проверка 
на сключените договори за ТРП за периода 2018 г.-2021 г.24 Отсъствието на контрол до момента 
върху изразходването на милиарди левове обществен ресурс (от АПИ) създава и предпоставки за 
извършване на множество нарушения, които някои от политиците определят и за престъпления.25

Сложността на ситуацията описва и ресорният министър на регионалното развитие и 
благоустройство Гроздан Караджов. “Наясно сме, че става дума за законно проведени процедури 
по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и за законно сключени договори. Ние не оспорваме и не 
казваме, че това са незаконни договори, става дума, че са направени възлагания над позволения от 
закона размер и са направени строежи в рамките на иначе текущите ремонти”.26

Ремонтирането на републиканските пътища в България с една трета от реалния бюджет генерира и 
няколко важни въпроса:

Цветущо ли е състоянието на републиканските пътища, защото ТЕ са ремонтирани с едва 
20-30% от необходимите пари за ремонт?
Финансират ли строителните фирми със собствени средства пътните ремонти или просто 
влагат само 20-30% материали, за колкото са получили реално пари от АПИ?
Ако фирмите получат дължимите им суми от АПИ през следващата календарна година (х+1), 
формират ли чиста печалба 70-80% за извършени пътни ремонти през предходната година?

Получените по електронен път над 50 броя сертификати (2016 г.-2020 г.) за изпълнение на договора 
за поддръжка на пътища в област Разград от 2014 г., в резултат на заявление по ЗДОИ, също не са 
придружени с доказателствен материал.

Общо 45 143 108.30 лева е получил строителният консорциум, изплатени по Договор № РД
3816 от 01.12.2014 г. и допълнително споразумение от 2018 г.:
• 2015 г. - 1 819 582.09 лева;

• 2016 г. - 11 636 626.20 лева;

• 2017 г. - 4 036 130.40 лева;

• 2018 г. - 16 303 475.73 лева;

• 2019 г. - 3 039 966. 60 лева;

• 2020 г. - 8 307 327.28 лева.

Изплатени суми от 77 млн.лв. – по дейности

ремонтни дейности
45,0 млн. лв.

зимно поддържане
7,7 млн. лв.

допълнителни задания
25,7 млн. лв.

ремонтни
дейности

57%

допълнителни
задания

33%

зимно
поддържане

10%

За зимно поддържане са изплатени 7 644 894.77 лева (2014 г. - 277 570.14 лева; 2015 г. -1070 166.39 
лева; 2016 г. -1 362 773 лева; 2017 г. - 1 487 958.71 лева; 2018 г.- 1 623 453.57 лева; 2019 г. - 1070 932.98 лева; 
2020 г. -752 039. 98 лева).
Значителна сума е изплатена без да е планирана предварително по договора. По т. нар. 
“Допълнителни задания” платените суми са общо в размер на 25 703 338.88 лева (2015 г. - 400 
889.32 лева; 2016 г. -9 813 479.61 лева; 2017 г. - 1 359 017.67 лева; 2018 г. - 13 705 027.20 лева и 2019 г. - 424 
970.18 лева). Повече от половината от цялата сума е изплатена само в една година (2018 г.). Установява 
се, че има значителна несъразмерност и липса на логика на платените суми в различните години.

КЪДЕ ОТИДОХА 77 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ПЪТИЩА?
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Най-много допълнителни средства са изплатени в годините, когато са заплатени най-големи 
суми за текущо поддържане на пътищата (основен предмет на договора).

Огромните платени суми по допълнителни задания се свързват с констатации, че по време на предишно 
управление (кабинетът на Бойко Борисов) са възлагани на избрани фирми в определени области в 
България работа в пъти повече, като по този начин ясно личи кои са били любимците на властта.27

Пътищата в Лудогорието станаха ли по-удобни, комфортни и здрави?
Изчезнаха ли дупките, в резултат на изразходваните над 77 милиони лева за няколко години?

Може да се направи извод за липса на добра документална отчетност в системата на АПИ, 
свързана с формално (не)изпълнение на задължителни “Указания за... ” за всички органи и 
служители в системата на АПИ.
Сключен е нов договор за пътно поддържане в област Разград преди две години (2020 г.). В тристранния 
пътен консорциум отново участва известна фирма от Разград, която е сред любимците на местната 
власт. Агенция “Пътна инфраструктура” като възложител, подписва договор № РД-38-2/19.03.2020  г. 
с Консорциум “ТРП ЛУДОГОРИЕ 2019” - гр. София (Булстат 177406300), представлявано от Божидар 
Стойчев Тодоров, в което участват “Пътинженерингстрой-Т” ЕАД, гр. Търговище (ЕИК: 835009611), 
“Битумина Гмбх” ЕООД гр. София (ЕИК: 204053454) и “Строймонтаж” ЕАД - гр. Разград (ЕИК: 116042078). 
Консорциумът се представлява от упълномощен представител Божидар Стойчев Тодоров. Договорът е 
сключен на основание чл. 112, ал. 12, ал. 1 от ЗОП.
Не съществува алинея 12 на чл. 112 към момента на подписване на договора, което поставя под 
сериозно съмнение истинността на изготвения документ.

В нарушение на действащото законодателство са възложени 84,96% от дейностите 
(Основен ремонт/реконструкция и/или ново строителство) или за 45 908 559,77 лв. в област 
Разград за последните 2 години (2020 г.2022 г.).
За 54 034 436,19 лева са възложени ремонтни работи по договор № РД-38-2/19.03.2020 г. според 
заданията от АПИ, се посочва в доклада на работната група за проверка на договорите за 
текущи ремонти на пътища (ТРП).28

По действащия договор към момента са изплатени 23 924 000,45 лв. по 34 задания и 41 
сертификата:

	y 2020 г. - 3 386 827,71 лева;
	y 2021 г. - 11 749 887,89 лева;
	y 2022 г. - 8 787 284,85 лева. (01-06.2022 г.).

Изплатени суми за пътни ремонти към 06.2022 г.

2020 г. – 3 386 827,71 лв. 2021 г. – 11 749 887,89 лв. 01-06.2022 г. – 8 787 284,85 лв.

49%
2021 г.

14%
2020 г.

37%
2022 г.

Не може да се потвърди достоверността на предоставената информация по ЗДОИ за 
изплатените средства по договора, поради значително разминаване в сумата за текущата 2022 
г. Одобрените сертификати за 2022 г. са в пъти за по-малка сума, от посочената в решението на 
Председателя на АПИ (№РД-04-49/06.06.2022 г.).

Подписано е Споразумение №53-00-11450/08.11.2021 г. между АПИ и изпълнителя по договора, се 
установи при анализ на документите за плащане. На основание на споразумението са одобрени 
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значителни суми за плащане в края на 2021 и началото на 2022 година. Забелязва се ритмичност в 
заявките на ОПУ гр. Разград с идентични суми за поредни месеци от 2020 и 2021 г.

С една и съща месечна сума от 840 275,75 лв. АПИ възлага за пет поредни месеца (11-12.2020 г., 
01, 02, 03.2021 г.) ремонтни дейности за пътно поддържане. Увеличават се сумите в месечните 
задания, като за първите три месеца на 2022 г. са възложени дейности за около 2,4 млн. лв. С 
едно общо задание, за следващите три месеца са възложени дейности за над 2,6 млн.лв.

За зимно поддържане са изплатени 1 796 045,67 лева (2021 - 390 198,40 лева; 2022 г. - 1 405 847,37 лева;).
В кашата с пътните ремонти допълнително объркване с честите промени в ЗОП създава нестабилната 
нормативна среда. Например договор е сключен с конкретно правно основание през годината Х, а 
анекс е подписан няколко години по-късно на основание нововъзникнала правна норма със силен 
лобистки привкус и мирис на много пари.
В резултат на създадените корупционни практики българските пътища са в пъти по-скъпи от тези в 
Нидерландия и Унгария, показва журналистическо разследване.29

Как се отчита 1 милион лева с ремонт на общежитие?
В ход е първото досъдебно производство за извършени престъпления при ремонт на сграда на 
стойност над 1 млн.лв., в резултат на проведена обществена поръчка в град Разград. Районна 
прокуратура - Разград провежда процесуално-следствени действия, след подаден сигнал 
от Центъра за съзидателно правосъдие. Получена е важна информация за процедурата 
след подаване на заявление по ЗДОИ и последващо съдебно оспорване на частичен отказ за 
предоставяне на документи за процедурата.

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 702 542.50 лева без ДДС. В 
процедурата участват три дружества: “Кемпарк строй” ЕООД, “Йорданов инженеринг” ЕООД и “Стил 
Пашев и син” ООД. Назначена е комисия по избора (заповед № РД-15-161/11.05.2020 г.) от директора на 
“ЦПЛР-ученическо общежитие-Разград”, в състав от трима души: председател - адвокат Галина Пенчева 
Бонева, и членове: Петинка Стоянова Пенева-Николова-строителен инженер и Елеонора Русинова 
Пенева-гл. счетоводител. Комисията решава, че и тримата участници покриват поставените критерии 
за подбор на проведено първо заседание (11.05.2020 г.).
Комисията продължава своята работа на 21.05.2020 г. по оценка на техническите предложения 
на участниците. Комисията констатира, че техническото предложение на участник №1 “Кемпарк 
строй” ЕООД не съответства на предварително обявените условия на поръчката и утвърдените от 
възложителя условия за изпълнение на поръчката. Комисията предлага да бъде отстранен и не го 
допуска до разглеждане, оценяване и класиране на следващ етап от процедурата (чл.107, т.2, б.”а” от 
ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП и чл. 39, ал.1 от ППЗОП).
След извършване на проверка на техническото предложение на участник №2 “Йорданов инженеринг” 
ЕООД, комисията констатира, че то съответства на предварително обявените условия, утвърдени 
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. Комисията констатира съответствие 
на техническото предложение на участник №3 “Стил Пашев и син” ООД. 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.
Комисията пристъпва към отваряне на ценовите оферти (протокол от 28.05.2020 г.). Констатира 
предложени ценови оферти от допуснатите двама участници до класиране: “Йорданов инженеринг” 
ЕООД - 689 165.90 лв. без ДДС, 826 999.08 лв. с ДДС. “Стил Пашев и син” ООД - 698 494.08 лв. без ДДС, 
838 192.90 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=94.47 т.
2. “Йорданов инженеринг” ЕООД /КО=30+10+40=80 т.
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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 участник, предложил ценова оферта с около 11000 лева повисока от 
офертата на класирания на второ място. Методиката на оценяване създава усещане за предварително 
подготвена да даде предимство на определен участник. Например по-ниската предложена цена (около 
11000) лева носи предимство за този участник само от 0.53 т. (40 т. Срещу 39.47 т. на участника с по-
висока ценова оферта). Същевременно за неясни и недоказани, а само вероятно споменати в офертата 
т.нар. “надграждания”, класираният на първо място участник получава като бонус 15 т. за общо 3 на 
брой “надграждания”. Виртуалните предимства на определения за спечелил участник, предопределя и 
странното класиране с по-скъпа оферта.
Съмнения поражда и сключеното допълнително споразумение (№7/03.08.2020 г. от 14.12.2020 г.) 
за изменение на договора, с което се увеличава и стойността по договора. В резултат общата цена за 
изпълнение на поръчката е увеличена от 698 494.08 лв. без ДДС (838 192.90 лв. с ДДС) на 823 329.92 лв. без 
ДДС (987 995.91 лв. с ДДС).
Мотивите за увеличената сума по договор изглеждат 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.” В мотивите се обосновава необходимост от извършване на допълнително строителство, което 
не е включено в първоначалната поръчка. Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.27 
от ДР на ЗОП. Друг аргумент е, че смяната на изпълнителя би предизвикала значителни затруднения 
поради дублиране на разходи от възложителя. В тази връзка е изготвена КСС за необходимите 
ремонтни дейности, която е приложена към допълнителното споразумение. Увеличението на цената 
по споразумението не надхвърля с повече от 50% стойността на основния договор, при спазване на 
изискванията на чл.116, ал.2 от ЗОП (2020 г.).
Промяната с допълнително отпускане на средства за около 154 000 лева е мотивирано с настъпване 
на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2,т.27 от ДР на ЗОП. “Непредвидени обстоятелства” са 
обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени 
при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят 
невъзможно изпълнението при договорените условия.

Не са налице “непредвидени обстоятелства”, заради които са отпуснати допълнително над 150 
000 лева за ремонт. Не става ясно каква е връзката между COVID-19 и децата от футболната 
школа на ФК “Лудогорец”. Каква е връзката между обитаване или не на определени стаи от 
младите футболисти, за да бъде аргумент за допълнителен ремонт?

На каква част от блок А ще се прави неотложен ремонт не може да бъде открито в техническата 
документация и в другите документи, публикувани в страницата на възложителя. В наименованието 
и документацията се говори за “част от блок А”, но никъде не се споменава каква част обхваща, колко 
квадратни метра площ, кои етажи, помещения и други приложими данни.

Екипът за наблюдение прецени, че обществената поръчка попада в кръга на процедурите с 
обосновани подозрения и предположения за наличие на нередности и корупционни практики 
по следните съображения: Липсват сериозни аргументи, които да обосновават неотложност 
на ремонта в ученическото общежитие в град Разград; Избор за изпълнител на участник, 
предложил ценова оферта с около 11 000 лева повече от класирания на второ място; Непълнота 
в техническото задание кои части от общежитието подлежат на необходим ремонт; Направена 
е промяна на договора със завишаване на общата стойност с около 154 000 лева (допълнително 
споразумение); Странни и нелогични мотиви за изменение на първоначалния договор; 
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; Наемане на (вероятно) скъпоплатени 
външни експерти за членове на комисията по избора.
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Съмненията се засилват от последващо поведение на възложителя. Сдружение “Център за 
съзидателно правосъдие” подаде до директора на ЦПЛР-ученическо общежитие-гр. Разград 
заявление за достъп до обществена инфор мация (изх.№Ц-20/31.03.2021 г.), с което иска информация 
за осъществената обществена поръчка. 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 (Решение № 01/27.04.2021 г.). 
Заведено е съдебно оспорване на частичния отказ в Административен съд - Разград, който е 
отменен с решение № 99/16.07.2021 г. (адм.д. №121/2021 г.) и в резултат е получен достъп до 
документите чрез преглед на място.
Образувано е наказателно производство, след подаване на сигнал от Центъра за съзидателно 
правосъдие. С постановление на Окръжна прокуратура - Разград преписката е изпратена по 
компетенция на Районна прокуратура - Разград с констатирани данни за евентуално осъществени 
престъпления по чл. 311 и 212, ал.1 от НК. В мотивите на прокурорския акт се констатира, че част 
от извършените ремонтни работи не могат да бъдат определени като неотложни. Посочените 

КАК СЕ ОТЧИТА 1 МИЛИОН ЛЕВА С РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ?



33Любимците на местната власт, Финален доклад от гражданско наблюдение на обществени поръчки в област Разград

като отремонтирани дограми са на две различни марки и предвид това, че е имало предходни 
ремонти с подмяна на PVC прозорци, не може да се установи кои са подменените PVC прозорци 
при последния неотложен ремонт на част от блок А, блок Б и блок Г. В нито едно от антретата на 
помещенията не е подменена мивката. В санитарните възли на антретата и баните са установени 
различни по форма и цвят мивки, като голяма част от тях са видимо стари. В някои от баните не 
са сменени душ-батериите. В някои от помещенията са запазени старите чугунени радиатори. В 
някои от помещенията са поставени видимо нови осветителни тела, а в други са стари осветителни 
тела с пури, които са видимо амортизирани и с дефекти. В почти всички бани, посочени като 
отремонтирани, са установени множество и различни по вид, размер, цвят стенни плочки (фаянс). 
На повечето бани видимо не е правен никакъв ремонт по стените на баните. Има множество бани, 
при които частично са подменени малка част от стенните плочки, различаващи се по размери и 
цветове от старите плочки. Установена е баня, в която има 4 различни вида плочки по стените и 
5 вида подови плочки. Повечето бани са с поне 2 вида различни стенни плочки. Под “различни 
плочки” се има предвид видимо поставени плочки при предходни ремонти и от различни видове 
видимо несъвместими по цвят и размер. Установени са бани, в които въобще няма поставени 
вентилатори - има само дупки или въобще няма място за поставяне на вентилатор, тъй като 
ламелите са поставени ниско и вероятно дупките са над окачения таван. Една част от ламарината 
по покрива е лъскава и видимо нова, но голяма част от другите ламарини са с обилна ръжда и 
замърсени, т.е. това са стари ламарини, вероятно използвани отпреди ремонта. По проверката е 
установено, че има невложени материали и неизпълнение СМР. Събрани са данни за неизпълнени 
СМР и за съставяне на документи с невярно съдържание.

Може ли фактура за ремонт да застраши националната 
сигурност?

Провежда се ремонт на две професионални гимназии в град Разград - Националната професионална 
техническа гимназия “Шандор Петьофи” и Професионалната гимназия по икономика “Робер Шуман”.
Информацията за изхарчени 300 хиляди лева терористичен акт ли е в българско училище?
Обществената поръчка беше подложена на гражданско наблюдение, защото привлече вниманието 
със започването на ремонтни дейности в двете най-големи професионални гимназии в края на лятото 
на 2021 г. На практика ремонтите са стартирали след началото на учебната година (27.09.2021 г.). 
Обикновено ремонтите започват в началото на лятната ваканция, когато училищните сгради са пусти, 
няма занятия и ученици. Направи впечатление и изборът на изпълнител от град София, който трябва 
да организира работници, техника и материали в 5 различни града в Североизточна България.
Центърът за съзидателно правосъдие поиска (заявление вх. № 16-121/29.03.2021 г.) от Министъра на 
образованието и науката обществена информация относно извършени ремонтни работи по проект 
“Модернизация на образователната инфраструктура в НПТГ “Шандор Петьофи” в Разград” в град 
Разград”: договор с избрания изпълнител и всички приложения; договор със строителен надзор на 
обекта/строежа; изплатена сума до момента; документи за платени суми - фактури, касови бележки, 
платежни нареждания, приемо-предавателни протоколи. Една година по-късно беше предоставен 
достъп в пълен обем (решение № 16-121/14.04.2022 г. на Главния секретар на Министерство на 
образованието и науката (МОН).
Опасенията на екипа бяха потвърдени при подаване на заявление по ЗДОИ до директора на 
Професионалната гимназия по икономика “Робер Шуман”, което беше препратено до МОН 
(29.03.2021 г.). Бяха поискани договорите с изпълнителя и със строителния надзор, изплатените 
суми и първични счетоводни документи. Главният секретар на МОН мотивира частичен отказ с 
евентуална терористична опасност в случай на предоставяне на фактури и платежни нареждания 
за изплатени суми за извършени ремонтни работи.

Мотивирани от сериозна загриженост за националната сигурност в образователната 
система, Центърът за съзидателно правосъдие подложи на съдебен контрол отказа на МОН 
(адм.д. № 270/2021 г.). Административен съд - Разград отмени частичния отказ и постанови, 
че няма пречка МОН да предостави поисканата обществена информация за финансиран 
ремонт с обществени средства.

Проектът за ремонтните дейности се реализира по Оперативна програма “Региони в растеж 
2014 г.-2020 г.”. Възложител на обществените поръчки и избор на изпълнител е Министерство на 
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образованието и науката. Директорите на двете гимназии са местни представители на МОН, 
следят за ремонтните дейности и подписват протоколи за приемане на извършени строително-
монтажни работи (с посочени дейности, единични цени, брой, стойност). Протоколите са 
удостоверителни документи за реално извършени работи и основание за издаване на фактури и 
последващо плащане.
Как се извършват ремонтите в училищата и детските градини?
В проекта за обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура, 
чрез подобряване на материално-техническата база, са обхванати 101 училища в България, от 
които 15 държавни професионални гимназии са от 5 области в североизточната част (Разград, 
Шумен, Добрич, Силистра, Варна). Общата стойност на договора е 15 574 млн. лв., от които 
за Професионалната техническа гимназия “Шандор Петьофи” са планирани 1.3 млн. лв., а за 
Професионалната гимназия по икономика “Робер Шуман” - около 800 хил.лв. Изпълнител е фирма 
“Диел Трейд” ЕООД от град София. Ремонтните дейности са стартирали през есента на 2021 г., със 
срок на завършване от 4 месеца (31.12.2021 г.).
Повече от 900 000 лева са изплатени до момента на изпълнителя “Диел Трейд” ЕООД, а на 
строителния надзор “Трафик Сник” ДЗЗД (над 22 000 лева), за извършени ремонтни работи в 
Професионалната гимназия по икономика “Робер Шуман”. Три пъти по-малка сума (337 761,01 лева) е 
изплатена на “Диел Трейд” ЕООД за ремонтите в Националната професионална техническа гимназия 
“Шандор Петьофи”. Съответно на строителния надзор “Трафик Сник” ДЗЗД е изплатена сумата от 12 
871.90 лева. Информацията е получена по официален ред, съгласно ЗДОИ от МОН в пълен обем в 
законоустановения срок.

Картината в края на учебната година е един незавършен ремонт с отпадъци, прах и начупени 
прозорци. В средата на месец май 2022 г. строителните отпадъци, материали, скелета и машини 
все още бяха на територията на двете гимназии, където продължава ремонтът.

Изглежда вероятно срокът за завършване на ремонта по договора да не бъде спазен, сигнализира 
директорът на Професионалната техническа гимназия “Шандор Петьофи” (март 2022 г.). Създадено е 
сериозно неудобство за учениците и учителите на Техническата гимназия, които се обучават заедно с 
учениците от гимназията по селско стопанство “Ангел Кънчев” (09.2021 г.-03.2022 г.). За трети, пореден, 
път е удължен срокът на договора за изпълнение на поръчката до 31.07.2022 г.
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Хранилка ли са “малките обществени поръчки”?
“Малките обществени поръчки” са гъвкав инструмент, ако се ползва разумно. Възложителите могат 
да възлагат директно, по собствена преценка, обществени поръчки на изпълнители и доставчици 
(чл.20, ал.4 от ЗОП). С изключение на поръчките за строителство, за които се изисква сключване 
на писмен договор, възложителите могат да доказват разходите само с първични счетоводни 
документи, удостоверяващи извършени стопански операции за доставки и услуги (фактури).
Целта на законодателя е да се даде възможност на възложителите чрез разходване на средства под 
определени прагове, да избегнат провеждането на състезателни процедури, които изискват време, 
подготовка и ресурси за провеждане. Дава се възможност бързо да се задоволяват нужди от доставки 
и услуги на стойност под определени в закона прагове.

Общо над 5,8 млн.лв. са платени (на избрани фирми и лица) без да има открито състе
за ние с ясни критерии. Стряска размерът на платената общата сума за “малки” об щес-
твени поръчки (2021 г.-05.2022 г.) в 7 общини на област Разград. Най-голямата община 
(Разград) отново е на първо място по платена сума от над 2,8 млн.лв. Най-малко средства 
са използвани в най-малката община (Цар Калоян) в Лудогорието. Две общини (Самуил и 
Цар Калоян) са похарчили над 640 000 лв. за малки обществени поръчки. Община Лозница 
не обявява обществени поръчки през 2022 г., като същевременно е възложила договори за 
близо 630 000 лв.

№ община сума %
1 Завет 225 000,00 4%
2 Исперих 824 000,00 14%
3 Кубрат 737 000,00 13%
4 Лозница 628 800,00 11%
5 Разград 2 806 000,00 48%
6 Самуил 426 159,00 7%
7 Цар Калоян 217 200,00 4%

5 864 159,00

Създават ли общините клиентела от фирми?
В “малките обществени поръчки” съществува висок риск от корупционни практики, като доставка на 
стоки и услуги значително над средната пазарна стойност (по преценка на възложителя), разходване 
на значителна част от бюджета на възложителите чрез разбиване на поръчки на стойности под 
минималните прагове, създаване на кръг от доставчици и изпълнители “любимци” на възложителите, 
възможности за по-занижен контрол от страна на държавните контролни органи.
Необходимо е да се повиши обществената информираност чрез публикуване всяка година на всички 
сключени договори за “малки обществени поръчки” (чл.20 ал.4) от публичните възложители в ЦАИС ЕОП.
Има ли “абонирани фирми” за малки обществени поръчки?

Информация за обществените поръчки по чл. 20, ал.4 от ЗОП не се публикуват на страницата на 
ЦАИС ЕОП. Възложителите са длъжни само да уведомят АОП на осн. чл. 270, ал.1,т.7 от ЗОП за 
всички разходвани средства на осн. чл.20, ал.4 от ЗОП. Не се публикува публична информация 
за изпълнители, място на регистрация, стойност на поръчките.

За целите на гражданското наблюдение Центърът за съзидателно правосъдие получи информация 
за броя, предмета на договора, наименованието на изпълнителя и стойността на поръчките чрез 
подаване на заявления по ЗДОИ за всички 7 общини в област Разград.

“Малките обществени поръчки” в Община Завет

За периода от 2021 г. до 23.05.2022 г. Община Завет е сключила 45 договора на стойност около 225 000 лева.
Община Завет е сключила три договора за изготвяне на документация за възлагане на процедури 
по ЗОП и за подпомагане при ползване на ЦАИС ЕОП с две дружества - “Екстра Майл Стратеджис” 
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ЕООД (гр.Русе, ЕИК: BG206094122) и “Оптимал Солюшънс” ЕООД (гр.Русе, ЕИК: 206375728). На първото 
дружество е платена сума 3 000 лв., а на второто - 9 000 лв. Седалището на двете дружества е на един 
и същ адрес: гр.Русе, бул. “Липник” №123.
С едно и също дружество “Институт за управление на програми и проекти” ООД (гр. София, ЕИК: 1213111169) 
са сключени 4 договора на обща стойност 28 000 лева (5600, 6400, 12000 и 5000 лева) за разработване 
на програми и планове за развитие и последващи оценки на планове на развитие на Община Завет.
Три договора са сключени с “Офис консумативи” ООД, (гр. София, ЕИК: 201417931)на обща стойност 22 
000 лева (13 300, 1550 и 7150 лева).

“Малките обществени поръчки” в Община Исперих

Община Исперих е сключила 83 договора на обща стойност около 710 000 лв. от началото на 2021 г. до 
края на месец май 2022 г. С фактура са закупени общо стоки и услуги на обща стойност 114 000 лв.
Възникват въпроси относно договор за “Приготвяне и доставка - Кетъринг на потребители в Център 
за лица с увреждане по проект” на стойност 49 938 лв. с изпълнител от гр. Разград (ЕТ “Петър Цонев- 
Петров-Цонев”, ЕИК: 826007974).
Община Исперих е наела външна организация да подготви проектно предложение за сумата 7 350 лв. 
“Ниа Трейдинг” ЕООД (гр. Варна, ЕИК: 205604584) има общо три договора на стойност, като другите два 
са 4 236 лв. и 3 000 лв. - консултантски услуги по управление и отчитане на два проекта.
Дружество от Южна България (“Ейтпланетс ЕООД”, гр.Рудозем, ЕИК: 204667598) е доставило услуги за 
“организиране и провеждане на шест кампании за превенция на COVID 19” за сумата 24 840 лв. По втори 
договор дружеството е предоставило “обучения, супервизии, психологическа подкрепа, консултиране” 
за сумата 11 976,08 лв. По други два договора за същите услуги дружеството е получило общо 8 462 лв.
Три договора правят впечатление с дружество от град Лозница. “Тангра 1992” ЕООД, ЕИК: 200602286 е 
получило 14 916 лв. за три проекта от Национална кампания “Чиста околна среда-2021 г.” в селата Малък 
Поровец, Подайва, Китанчево. Обикновено договорите по програмата са с предмет изграждане на 
детски площадки.
Два отделни договора за мобилни и електронни съобщителни услуги са сключени с БТК ЕАД (гр. София, 
ЕИК: 831642181) на пределната горна граница на обща стойност 71 976 лв.
С “Информационно обслужване” АД (гр. София, ЕИК: 8316417910062) са сключени седем договора за 
абонаментна поддръжка на обща стойност 12 858 лв.
Три договора за наем на помещение са сключени с местен доставчик (ЕТ “Юлия Кючюкова”, гр. Исперих, 
ЕИК: 201794494) на обща стойност 2 210 лв.
Изплатена е сума 6 600 лв. по договор за изготвяне на четирисезонен морфологичен анализ на 
битовите отпадъци, генерирани на територията на общината през 2022 г. (“Динамика салюшънс” ЕООД, 
гр. Шумен, ЕИК: 201792739).

“Малките обществени поръчки” в Община Кубрат

Община Кубрат е сключила 80 договора на обща стойност около 737 000 лева от началото на 2021 г. до 
края на месец април 2022 г.

Повече от една трета (37%) от общата сума на всички договори е по сключени с едно и също 
адвокатско дружество (“Красимир Тодоров, ГЕТЕВ, Ганчев и партньори”, гр. Варна, ЕИК: 
177074968) договори за правна помощ и защита на обща стойност 273 292 лева по 9 договора 
(12000, 225 600, 2083.33, 3416.67, 6041.67, 7083.33, 5400, 5667 и 6000 лева).

Община Кубрат има местен любимец от съседния град Русе. Значителен дял от общата сума е 
изплатена на “АС-Строй” ЕООД (гр. Русе, ЕИК: 117623848) по общо 4 договора на стойност 142 254.13 лева 
(29 158, 29 158, 39 996.19, 43 941.94 лева). Сумата съставлява една пета (19%) от стойността на всички 
поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП за наблюдавания период. Същото дружество е сключило 4 договора и с 
община Разград.

С посочените две дружества са сключени общо 13 договора на стойност около 415 000 лева 
(56%) от стойността на всички договори, като всички останали 67 договори са на стойност около 
322 000 (44%) лева.
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“Малките обществени поръчки” в Община Лозница

За 2021 г. са сключени общо 38 договора на обща стойност 292 065.50 лева. (средно по 7685.93 лева 
за договор). Общо 27 договора на обща стойност 232 698.04 лева (средно 8618.45 лева) са сключени за 
2022 г. (до 07.06.2022 г.). Прави впечатление, че броя и общата стойност на договорите по чл. 20, ал.4 от 
ЗОП за 2022 г. се увеличават. Договорите за 2022 г. ще надвишат близо 2 пъти тези за 2012 г., ако темпът 
на увеличение се запази до края на годината.
Община Лозница също свои “любимци”: С “Идеал Петров-72” (гр.Лозница, ЕИК: 205046719) са склю чени 4 
договора за ремонтни дейности на обща стойност 23 257.65 лева; с “Институт за управление на програми 
и проекти” ООД (гр. София, ЕИК:121311169) са сключени 4 договора на обща стойност 29 216.67 лева; с 
“Инженеринг строй България” ЕООД (гр. Горна Оряховица, ЕИК: 205753032) са сключени 3 договора 
на обща стойност 70 181 лева; с “Инвестиционно проектиране” ЕООД (гр. Шумен, ЕИК: 201495727) са 
сключени 5 договора на обща стойност 65 480 лева. Общо с четирите дружества са сключени договори 
за 188 135.32 лева - близо 2/5 от стойността на всички процедури по чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

“Малките обществени поръчки” в Община Разград

Над 2,8 млн.лв. са платени за малки обществени поръчки в община Разград (2021 г.–2022 г.). 
Сумата е разпределена между ограничен кръг от фирми, без да има условия за конкуренция. 
Защо едни и същи дружества сключват директно договори с Община Разград, не става ясно.

Предоставената справка от Община Разград е непълна и не може да се направи подробен анализ 
на проведените обществени поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП. В справката е посочено изчерпателно 
само правно основание, предмет и стойност на договор. В преобладаващата част от общес тве-
ните поръчки не са посочени наименование на изпълнител, ЕИК/Булстат и адрес, липса на номер 
и дата и посочване на първичен счетоводен документ, което създава невъзможност за пълно 
запознаване с доставчиците/изпълнителите на обществените поръчки.

Липсата на пълна прозрачност, избирателното и непълно предоставяне на обществена инфор-
ма ция пораждат основателно съмнение за съществу ване на корупционни практики в местната 
власт в Разград.

Дружество от София сключва минимум по 1 договор с Община Разград за максимално позволената сума 
до прага за сключване на договори с директно възлагане: “Институт за управление на програми и проекти” 
ООД (гр, София, ЕИК: 121311169). Договор за “Изготвяне на концепция за интегрирани териториални 
инвестиции (ИТИ) на община Разград”, 35 880 лева; Договор №288/07.09.2021 г. за “Изготвяне на 
последваща оценка на общински план за развитие 2014-2020 на община Разград”, 36 000 лева;
Етично ли е да имаш договори за обществени поръчки с Община Разград и паралелно да си 
изпълнител на “малки” обществени поръчки?
На три местни дружества - “САВ-Разград” ООД (гр. Разград, ЕИК: 200425074) - 8 бр., “Бонев” ООД (гр. 
Разград, ЕИК: 116586570) - 4 бр. и на “Петстрой” ЕООД (гр. Разград, ЕИК: 116554073) - 2 бр., се възлагат 
поръчките по чл. 20, ал.4 за строително-ремонтни дейности, за които задължително се изисква 
наличие на сключен договор.
Морално ли е редовен победител в обществени поръчки да отдава под наем техника на партньор 
и финансов благодетел?“
“САВ-Разград” ООД е сериозен наемодател на Община Разград, освен основен изпълнител на поръчки 
за строително-ремонтни дейности. По няколко договора дружеството отдава под наем на Община 
Разград строителни машини и оборудване за над 50 000 лева (7 399.99 лева, 8 400 лева и 34 800 лева). 
Дружеството е извършило ремонт на отоплителна инсталация и ликвидиране на последици от буря с 2 
договора от дата 12.07.2021 г. (4 980,36 лева, 9 756 лева). За сумата от 13 765.25 лева “САВ-Разград” ООД 
премества гараж на Булдозер Т 130 (№412/22.12.2021 г.). Вероятно е възможно с тази сума да се построи 
нов гараж. За 26 000 лева дружество “САВ-Разград” ООД е сключило договор (№94/27.04.2021 г.) за 
направа на конструкция за паметник на Военен гарнизон Мемориал. По друг договор (№404/15.12.2021 
г.) дружеството изгражда покрита площадка с метална конструкция с полокарбон в една социална 
услуга за сумата 23 700 лева.
Стават ли зависими местни фирми от договорите с Община Разград?
Редовно печелят договори за строителни и ремонтни дейности в община Разград две дружества 
(“Бонев” ООД, “Петстрой” ЕООД), които са получили директно възложени поръчки без конкуренция.

ХРАНИЛКА ЛИ СА “МАЛКИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”?
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“Бонев” ООД е сключил договор (№164/01.072021 г.) за сумата от 34 920 лева за доставка на сглобяема 
постройка за пенсионерски клуб на ул. “Любен Каравелов” в град Разград. На следващия ден, за сумата 
19 999,99 лева “Бонев” ООД сключва договор (№165/02.07.2021 г.) за премахване на самосрутващи се и 
опасни сгради и незаконни постройки. Активно и възмездно се включва дружеството в преодоляване на 
последствията от буря в гр. Разград с договор от 12.07.2021 г. (4 800 лева).
За сумата 18 672,70 лева “Петстрой” ЕООД сключва договор за строителни и монтажни работи на 
водоснабдителни и канализационни инсталации (Договор №311/13.10.2021 г.).

Привидно има състезания в част от обществените поръчки в община Разград, но само 
избрана част от всички изпълнители (с публикувани договори в ЦАИС ЕОП) изпълняват малки 
обществени поръчки (чл.20 ал.4 от ЗОП).

Дружество от съседен град е сключило 4 договора за озеленяване и спортни площадки в 3 населени 
места. “АС-Строй” ЕООД (гр, Русе, ЕИК: 117623848) е подписало 4 договора (за 44 950 лева) с поредни 
номера на една и съща дата (07.09.2021 г.) за селата Ясеновец, Дряновец и Киченица (2 договора). 
Същото дружество има сключени 4 договора за над 140 000 лева с Община Кубрат.
Предизвикват въпроси сключени договори от Община Разград за:

	y Консултантски услуги, свързани с оценяване - 35 400 лева;

	y Консултантски услуги по проблемите на околната среда- 29 000.40 лева;

	y Подаръци и награди - 27 084 лева;

	y Резервни части и консумативи за ремонт на машини, използвани в горското стопанство - 35 880 
лева;

	y Устройство за изкачване на стълби на инвалидни колички - 25 074 лева;

	y Доставка и монтаж на стълбищна платформа - “Адапт БГ” ООД, гр. София, ЕИК: 201749289, 
Договор №166/02.07.2021 г. - 34 800 лева;

	y Сървъри за административната сграда на Община Разград - 31 382,22 лева;

	y Доставка на работно облекло - 35 858 лева;

	y Доставка на специални работни дрехи - 34 798 лева;

	y Служебно облекло - 35 623 лева;

	y Обувни изделия - 26 856 лева;

	y Специализирани обучения на служителите от общинска администрация - 16 800 лева;

	y Доставка на знамена за нуждите на община Разград - 15 000 лева;

	y Услуга по инсталиране на подемно-транспортна машина със специално предназначение - 13 200 
лева;

	y Ремонтни дейности на сгради, помещения и инсталации в сградата на община Разград - 6 
договора (3 000, 3 000, 3 000, 1 200, 2 000, 9 600 лева);

	y Доставка на медикаменти за Приют за бездомни животни и скитащи кучета - 11 875,03 лева;

	y Доставка на фургон за Зоокът - 10 000 лева;

	y Изготвяне на Общинска програма за управление на отпадъците - 11 600 лева;

	y Зона за спорт и отдих и фитнес на открито и кът за отдих - с. Мортагоново - 9 999,80 лева;
	y Услуги, произтичащи от гинекологични, стоматологични и педиатрични услуги - 3 договора (1 

920, 1 140, 15 400 лева);
	y Поддръжка и сервизно обслужване на система за (видео)наблюдение на общински обекти, “СОД-

Разград” ООД, гр. Разград, ул. “Цар Симеон” №5, ЕИК: 116584351, 3 договора (24 696, 2 460, 924 лева);
	y Информационно и медийно обслужване на дейността на Община Разград в новинарския сайт 

www.e-razgrad.bg “Е-Разград” ЕООД (гр. Разград, ЕИК: 203366866) - 2 договора (№16.15.01.2021 г.- 2 300 
лева; №1/04.01.2022 г.- 2 400 лева);

	y Информационно обслужване АД, клон Разград (гр. Разград, бул. “Бели Лом” № 15, ЕИК: 
8316417910062) - повече от 16 договора!?;

ХРАНИЛКА ЛИ СА “МАЛКИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”?

http://www.e-razgrad.bg/
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“Малките обществени поръчки” в Община Самуил

Над 426 000 лв. е изплатената сума за “малки” обществени поръчки. Община Самуил предпочита 
да работи само с двама изпълнители на авторски надзор и с един - на строителен надзор, показва 
анализ на предоставени по реда на ЗДОИ документи. През 2021 г. са сключени 69 договора с директно 
договаряне и 22 договора са подписани през първите пет месеца на 2022 г.
Етично ли е да изпълняваш обществени поръчки с Община Самуил и паралелно да имаш договори 
за “малки” обществени поръчки?
Местен любимец е нает да ремонтира път между общинския център и съседно село. Сключен е договор 
с “Пътконсулт” ООД (гр. Разград, ЕИК: 116044896) за текущ ремонт на пътя с. Самуил-с. Кривица за 
сума 27 497,83 лв.
Изплатена е сума 24 114 лв. (само с фактури през 2021 г.) на “Денев лес” ЕООД, (гр. Тутракан, ЕИК: 
200207937) за добив, товарене и транспортиране на дървесина. Договор с дружеството е сключен през 
последния месец на годината (№335/03.12.2021 г.)
Сумата 27 953,57 лв. е изплатена по договор за доставка на канцеларски материали с Кооперация 
“Панда” (гр. София, ЕИК: BG000885099).

Наблюдава се интересна конструкция с наличие на конкуренция с трима изпълнители. 
Сключени са три договора за възлагане на услуги по снегопочистване за неголеми суми. 
Търсен е географски баланс при подбора на изпълнителите, като е привлечено и дружество 
от столичния град - един земеделски производител (ЗП Ахмед Бюрхан Ахмед, с. Самуил, ЕИК: 
BG179049077), един едноличен търговец (ЕТ “Фуги-Ф-Февзи Юмер”, гр. Разград, ЕИК: 116033135) и 
едно дружество (“Агро Вариант 3” ООД, гр. София, ЕИК: 130583773). Съответно изплатените суми 
са 1 400 лв., 9 000 лв., 6 500 лв. Същите трима изпълнители са почиствали улиците от сняг на 
община Самуил и през първите месеци на 2022 г., като са изплатени сумите: 16 800 лв. на Ахмед 
Бюрхан Ахмед, 7 800 лв. на ЕТ “Фуги-Ф-Февзи Юмер”, 10 800 лв. на “Агро Вариант 3” ООД.

Изплатена е сумата 29 280 лв. по договор с “Братя Великови” ООД (№136/05.05.2022 г.) за доставка на 
хранителни продукти по ОП №7 “Варива, подправки и други”.
Сключени са два договора с дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД “Ена 2006”, гр. 
Разград, ЕИК: 116582717) с предмет “дезакаризация на тревни площи” - заплатена е сумата 2 557 лв.
Изплатена е сума в размер на 7 200лв. по сключен договор за изготвяне на четирисезонен морфо ло-
гичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на общината през 2022 г. (“Динамика 
салюшънс” ЕООД, гр. Шумен, ЕИК: 201792739).

“Малките обществени поръчки” в Община Цар Калоян

Представена е справка за поръчки за 2021 и до 06.2022 г. с информация за предмет на поръчката, обект 
(строителство, доставка или услуга) правно основание, стойност на договора, изпълнител и номер и 
дата на договора.

Прави впечатление огромната разлика в броя на „малките обществени поръчки“ за 2021 и 2022 г. 
Ако за 2021 г. са сключени 28 броя договори на обща стойност 152 064.33 лева без ДДС (средно 
по 5 431 лева без ДДС на поръчка), то за първите пет месеца на 2022 г. е сключен само един 
договор на стойност 29 400 лева без ДДС.

Договорите на най-висока стойност са: 1. С “Биоконтрол корпорация” ЕООД (гр. Разград ЕИК: 
BG116556188), за дезинфекционни мероприятия на стойност 36 250 лева; 2. “Строймонтаж” ЕАД 
(гр. Разград, ЕИК: BG116042078), за строително-ремонтни работи на пътища на стойност 48 500 
лева; 3. “Колела А2” ЕООД (гр. София, ЕИК: BG205561733) за доставка на контейнери за отпадъци на 
стойност 29 400 лева.
Обществени поръчки на ниска стойност под праговете, които се възлагат директно са “хранилка 
за корупция”, поради липса на критерии за възлагане, конкурентност и прозрачност при сключване на 
договорите. Липсва контрол на сключените договори по чл.20 ал.4 от ЗОП.

Гражданското наблюдение установява, че в някои от най-малките общини в област Разград 
(Цар Калоян и Лозница), от началото на 2022 г. напълно липсват или почти не се провеждат 
обществени поръчки.

ХРАНИЛКА ЛИ СА “МАЛКИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”?
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Защо няма състезание в община Разград?
Основният извод за найголямата община е липса на реално състезание между участниците в 
процедури за обществени поръчки, което е сигнал за вероятно режисиране и предопределеност 
на резултатите. Продължава установена практика местната власт в Разград да сключва договори 
на висока стойност с три строителни фирми, които са свързани помежду си. Наричаме местните 
стопански субекти “любимци” на местната власт в Разград.
Констатираме липса на състезание и конкуренция: при 5 от наблюдаваните 6 обществени поръчки (83%) 
на найвисока стойност, има само 1 участник. Обезпокоителен извод сочи, че в помалко от една трета 
(31 %) от всички процедури за обществени поръчки в Община Разград е имало реално състезание 
между участници. Констатира се отстраняване на участници в 60% от наблюдаваните поръчки. От общо 
76 участници в тези поръчки, 48 са допуснати до участие в класиране, а 28 са отстранени. Отстраняване 
има в 60% от поръчките, в които са отстранени повече от една трета (37%) от всички участници.

Има известен напредък за конкуренция, който все още не е устойчив. Община Разград е 
спестила 77 661.28 лева от общата сума, която тя е имала готовност да заплати в размер на 333 
063.28 лева в 6 обществени поръчки, в резултат на конкурентна среда. За 6 обществени поръчки 
са спестени близо една четвърт (23%) от планираните средства, което е положителен белег.

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.

Повече от 6 млн.лв. са платени по банковия заем на “Експресбанк” АД, от които над 1 млн. 
лв. за разходи по заема. Договорът е за срок от 10 години, главницата по кредита е значителна 
сума (700 000 лева). До момента е изплатена сумата 6 200 603.05 лв. за всички разходи по 
банковия кредит за повече от 7 години (01.01.2015 г. - 31.05.2022 г.). Община Разград плаща 
ежегодно допълнително на банката суми за лихви и такси: 2016 г. - 208 004 лева, 2017 г. - 182 909 
лева, 2018 г. - 158 333 лева, 2019 г. - 133 664 лева, 2020 г. - 109 308 лева, 2021 г. - 84 853 лева.

Процедури с възложител Община Разград,
финансирани с банков кредит в размер на 7 000 000 лв.

Разград села за “Пътно строителство” АД за “Строймонтаж” ЕАД

Изразходвани суми в милиони Усвоен заем от строителните дружества в милиони

29% 71%
39%

61%

От цялата сума за асфалтиране на улици и пространства в град Разград са изразходвани около 4 
960 000 лева, като сумата за селата е повече от два пъти по-малка - 2 039 000 лева, се установява 
при анализ на данните, предоставени по ЗДОИ. Две местни строителни дружества са печеливши, като 
усвоили основна част от финансовия заем.

“Пътно строителство” АД е получило около 4 300 000 лева, а “Строймонтаж” ЕАД около 2 737 000 
лева от изпълнените обществени поръчки, финансирани със средства от банковия кредит.

Процедура “Доставка на лек автомобил за ЦОП 4+1 места” е открита на 28.08.2020 г. Възложител е 
кметът на Община Разград. Прогнозната стойност е 23 333.33 лева без ДДС или 28 000 лева с ДДС. 

ЗАЩО НЯМА СЪСТЕЗАНИЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД?
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Кандидатства един участник - “Хоби кар” ЕООД (гр. Русе, ЕИК: 117066924), който печели и с него 
е сключен договор за доставка на автомобил “Фолксваген Туран”. Прави впечатление странните 
изисквания, заложени в съставената от възложителя техническа спецификация, за задължителни 
изисквания към автомобила, като дължина - от 4520 до 4540 мм. Възможността за дължина на 
автомобила е сведена до разлика 20 мм (2 см). Едва ли автомобили от различни марки, в еднакъв клас 
биха попаднали в тясната граница от 20 мм (2 см) разлика в дължините.30Изискванията за оборудване 
- гуми 16 цола с лети джанти. Поставените тесни изисквания предопределят подготовка за доставка на 
точно определен автомобил (марка, модел и доставчик).

Защо се залага закупуване на употребяван автомобил, след като цените на нови автомобили в 
същия клас (справка в интернет) струват почти колкото е цената на използван автомобил (на старо)?

Например: Цени на нови автомобили “Дачия Лоджи” започват от 29 050 лева, “Рено Кангу” - 41 790 лева, 
“Ситроен Берлинго”- 36 490 лева. От направена справка в страницата за продажба на леки автомобил 
“втора ръка” (www.cars.bg на 03.09.2021 г.) се установява, че средната продажна цена, обявена от 
продавачите за “Фолксваген Туран”, по отделни години на производство е: произведени 2015 г.- 17 
600 лева; произведени 2016 г. -24 837 лева; произведени 2017 г. - 27 360 лева и произведени 2018 г. 
- 30 000 лева. Автомобилът следва да бъде с първоначална регистрация след 01.01.2015 г., съгласно 
техническото задание на поръчката. Липсва информация за година на производство и първоначална 
регистрация на закупения автомобил от Община Разград.

Избраният продавач “Хоби кар” ЕООД е имал задължения към община Русе и към НАП 
(21.10.2020 г.), установява финансова инспекция.31

Процедура “Доставка на лек автомобил втора употреба, за нуждите на “Център за работа с деца на 
улицата” е открита на 21.05.2021 г. Възложител е кметът на Община Разград. Прогнозната стойност е 
35 834 лева без ДДС, или 43 000.80 лева с ДДС. Съгласно техническата спецификация, изготвена от 
възложителя, автомобилът следва да е с първа регистрация след 06.2017 г, да е с пробег до 250 000 
км, брой места 7+1. В процедурата участва само едно дружество “Грийн Хоризонс” ЕООД, гр. Варна, 
ЕИК: 206439547. Съгласно сключения договор за обществена поръчка “Грийн Хоризонс” ЕООД извършва 
доставка на употребяван лек автомобил марка “Мерцедес”, модел “Вито Турер”, на стойност 35 833 
лева без ДДС, или 42 999.60 лева с ДДС. Техническото и ценово предложение на доставчика, макар и 
неразделна част от договора, не са публикувани в сайта на ЕОП. Към доставчика няма изисквания за 
гаранция на качеството на автомобила.

Защо Община Разград закупува употребяван автомобил (втора ръка) на стойност 42 999.60 
лева, след като може да бъде купен нов автомобил за същата сума?
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Поне три марки автомобили предлагат разумни цени за нов автомобил, се установи след справка за 
цени на чисто нови автомобили, за 7 пътници, със сходни характеристики (като закупения). Например 
“Форд С Мах” - 58 200 лева; “Рено Кангу” - от 41790 до 46 390 лева, според модификацията. “Ситроен 
Гранд Ц4 Спейстурър” - 47 312 лева. Цените на чисто нов автомобил “Дачия Лоджи” започват от 29 050 
лева, а на “Рено Трафик” - от 55 940 лева.
Защо комисията по избора не отстранява единствения участник поради несъответствие на 
предложението на участника с техническото задание на възложителя, не става ясно?
Съгласно техническото задание на възложителя, масата на автомобила следва да е в границите между 
2150 и 2300 кг. От направена справка (www. auto-data.net) е видно, че всички модели Вито с дизелов 
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двигател и механична скоростна кутия, произведени след 2014 г. досега са с маса от 1895 до 1970 кг. 
По този критерий доставеният автомобил не отговаря на техническото задание на възложителя. 
Автомобилът следва да е с мощност на двигателя от 75 до 85 kW; с 4 бр. врати/ 2 бр. предни, 1 бр. 
странична плъзгаща се и 1 бр. задна отваряща се нагоре, съгласно техническото задание. От направена 
справка (https://www.autodata1.com) е видно, че преобладаващата част от модификациите, произведени 
от 2014 г. до 2019 г., са с 5 врати. Само две модификации са с 4 врати, но едната е с година на пускане 
в производство 2019 г., а другата е с година на пускане в производство 2014 г., но с двигател с мощност 
136 конски сили = на 101.42 kW. Установи се от направена справка в сайт за продажба на автомобили 
“втора ръка” в Германия (www.mobile.de), че от всичките 1956 бр. оферти за продажба на “Мерцедес Вито”, 
произведени след 2017 г., с дизелов двигател, само 47 бр. автомобили имат технически данни, покриващи 
изискванията на възложителя за двигател работен обем от 1400 до 1600 куб.см и мощност 75-85 kW.

Възложителят изготвил ли е техническото задание, за да спечели точно определен участник 
с предварително определен автомобил? Техническото задание изготвено ли е с помощта на 
единствения участник в процедурата?

Процедура “Доставка на трактор с висока проходимост - употребяван” е открита на 14.05.2021 г. 
Прогнозната стойност е 50 000 лева без ДДС. Кандидатства един участник - земеделски производител 
Христо Борисов Ангелов. Със същия е сключен договор за доставка на употребяван трактор марка Ню 
Холанд, модел Т5060 за сумата от 50 000 лева без ДДС.
Процедура “Извършване на ремонт на улици в гр. Разград и изграждане на алеи в гробищен парк 
Разград” е открита на 04.06.2021 г. Прогнозната стойност е 616 666.65 лева без ДДС. Единствен 
участник е “Пътно строителство” АД, с когото е сключен договор за изпълнение на 10.08.2021 г.
Процедура “Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща 
група, за нуждите на Община Разград” е открита на 04.06.2021 г. Прогнозната стойност е 540 000 
лева без ДДС. Участник е само “Енерго-Про Енергийни услуги” ЕАД, с който е сключен договор за 
доставка на електрическа енергия.
Процедура “Доставка на нов багер-товарач и гаранционното му обслужване за нуждите на ОП 
“Обреден дом” - гр. Разград” е открита на 14.06.2021 г. Прогнозната стойност е 100 000 лева без 
ДДС. Кандидатства един участник - “Екосол България” ООД, ЕИК: 200358273, който представя 
оферта с ценово предложение в размер на 99 900 лева без ДДС.
Процедура “Ремонт на покрива на ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф”- гр. Разград” е открита на 22.06.2021 г. 
Прогнозната стойност на поръчката е 66 666.66 лева без ДДС. В процедурата кандидатстват 
двама участници: “Ник строй 2000” ЕООД, ЕИК: 206014012 и “САВ-Разград” ЕООД, ЕИК: 200425074. 
Първият участник предлага цена за изпълнение в размер на 47 300.72 лева, а вторият - цена 
за изпълнение в размер на 66 609.00 лева. Комисията по избора отстранява кандидата “Ник 
строй 2000” ЕООД с мотив, че в допълнително определения срок е представил доказателство за 
образование на технически ръководител, но няма доказателства предложеният експерт да е 
ръководил минимум 1 обект със сходен предмет с предмета на поръчката. До класиране (сключен 
договор за изпълнение) е допуснат само участникът “САВРазград” ООД, който предлага цена 
с близо 20 000 лева повече от цената на отстранения участник.

Защо е налице критичност към “Ник строй 2000” ЕООД, въпреки че той е добре познат на 
комисията по избора, като редовен участник в поръчки с възложител кмета на Община Разград, 
като е спечелил част от тях?

Поръчка “Ремонт на покрив за нуждите на ОП “УСХПД” и на покрив на “Битов комбинат” е открита 
на 24.06.2021 г. Прогнозната стойност е 45 683.33 лева без ДДС. Участват три дружества с много 
близки ценови оферти: 1 “САВ-Разград” ЕООД, гр. Разград, ЕИК: 200425074, с ценово предложение 45 
437.20 лева; 2. “ПЕТСТРОЙ” ЕООД, гр. Разград, ЕИК: 116554073, с ценово предложение 45 645.24 лева; 
3. “Ник строй 2000” ЕООД, гр. Русе, ЕИК: 206014012, с ценово предложение: 45 349,81 лева. Комисията 
по избора (като и в горепосочената процедура) отстранява участника “Ник строй 2000” ЕООД, на 
същото основание (чл.54, ал.1, т.5 от ЗОП). Останалите двама участници са допуснати до класиране. 
Оценяването става по сложна формула с поставяне на точки по различни показатели, които след 
това се събират. В избраната методика ключова роля има субективната оценка на комисията 
по избора. Класирането е: 1 място “САВ-Разград” ЕООД с комплексна оценка от 98 точки; 2 място 
“ПЕТСТРОЙ” ЕООД, с комплексна оценка от 79.45 точки. С класирания на първо място е сключен 
договор за изпълнение.
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Поръчка “Доставка на нов лек автомобил за нуждите на “Комплекс за социални услуги за пълнолетни 
лица с увреждания” - с. Просторно, община Разград”, е обявена на 25.06.2021 г. Прогнозната стойност 
е 70 835 лева без ДДС. Кандидатства само един участник - “Хоби-кар” ЕООД гр.Русе, ЕИК: 117066924. 
Със същия е сключен договор за доставка на автомобил “Фолксваген”, модел “Каравел”, на стойност 70 
833.33 лева без ДДС или 85 000 лева с ДДС.
Поръчка “Ремонти на покриви на сгради, за нуждите на ОП “Общински пазари”, НЧ “Бузлуджа-2010 
гр. Разград” и НЧ “Самообразование 1894”, с. Побит камък”, е открита на 14.07.2021 г. Прогнозната 
стойност е 52 540 лева без ДДС. Кандидатстват трима участници: 1. “Севсем” ЕООД, гр. Велико 
Търново, ЕИК: 200405602, с ценово предложение 48 802.20 лева, “Ник строй 2000” ЕООД, гр. 
Русе, ЕИК: 206014012, с ценово предложение 49 209.46 лева и “ПЕТСТРОЙ” ЕООД, гр. Разград, ЕИК: 
116554073, с ценово предложение 52 514.25 лева. Участникът “Ник строй 2000” ЕООД е отстранен 
от комисията по избора за трета поредна процедура на същото основание. Все едно три пъти 
да вървиш по един и същ път и три пъти да паднеш в една и съща дупка. Същото е сторено и с 
участника “Севсем” ЕООД. Отстранени са две дружества с регистрация в други административни 
области. До класиране да се състезава сам със себе си е допуснат участникът от Разград 
“ПЕТСТРОЙ” ЕООД, с когото е сключен и договор за изпълнение.
Поръчка “Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на ОП ,,Разградлес” 
и ОП ,,Паркстрой‘‘ е открита на 12.07.2021 г. Прогнозната стойност е 51 100 лева без ДДС. Кандидатстват 
4 участници: 1. “Содеско пасс България” ЕООД, ЕИК: 131085380; 2. “Български пощи” ЕАД, ЕИК: 121396123; 
3. “ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 040336507; 4. “Идънред България” АД, ЕИК: 130526402. По познат 
вече сценарий комисията отстранява от участие трима от четирите участници. До класиране е допуснат 
единствено участникът “Содеско пасс България” ЕООД, с когото е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Доставка и монтаж на компютърна и офис техника за нуждите на проект “Създаване на нови 
форми на социални услуги от резидентен тип в община Разград, гарантиращи живот в семейна среда 
и достъп до грижи и услуги според индивидуалните потребности на децата и младежите” е открита 
на 06.08.2021 г. Прогнозната стойност е 16533.33 лева без ДДС. Участват пет дружества с ценови 
оферти както следва: 1. “Специализирани бизнес системи” АД , гр. София, ЕИК: 121814067, с ценово 
предложение 14 098 лева; 2. “Доминант” ООД , гр. Разград, ЕИК: 116585186, с ценово предложение 15 
661 лева; 3. “Стемо” ООД, гр. Габрово, ЕИК: 817080126, с ценово предложение 14 356 лева; 4. “Смарт 
софт” ЕООД, гр. София, ЕИК: 832069304, с ценово предложение 13 970 лева; 5. “ЕС БИ ЕС Трейдинг” ООД, 
село Тетово, ЕИК: 204200349, с ценово предложение 14 295 лева. Комисията по избора отстранява от 
участие “Специализирани бизнес системи” АД, гр. София, “Доминант” ООД, гр. Разград и Смарт софт” 
ЕООД, гр. София, поради несъответствия между техническото задание и направеното предложение от 
участниците. На първо място е класиран участник “ЕС БИ ЕС Трейдинг” ООД, а на второ място “Стемо” 
ООД, гр. Габрово. С “ЕС БИ ЕС Трейдинг” ООД е сключен договор за доставка.
Поръчка “Доставка на компютърна техника за Общинска администрация - Разград и общински 
структури - 2021 г.” е открита на 13.08.2021 г. Прогнозната стойност е 50 583.99 лева без ДДС. Участват 
пет дружества с ценови оферти: 1. “Бергон компютри” ЕООД, с ценово предложение 45 754 лева; 2. 
“Смарт диджитъл солюшънс” ЕООД, с ценово предложение 48 247.10 лева; 3.“Стемо” ООД, гр. Габрово, 
ЕИК: 817080126, с ценово предложение 41 100 лева; 4. “Доминант” ООД , гр. Разград, ЕИК: 116585186, 
с ценово предложение 43 377 лева; 5. “Смарт софт” ЕООД, гр.София, ЕИК: 832069304, с ценово 
предложение 44 560 лева. “Бергон компютри” ЕООД, “Стемо” ООД и “Смарт софт” ЕООД са отстранени 
от участие от комисията по избора и до класиране са допуснати двама участници: 1 място “Доминант” 
ООД; 2 място “Смарт диджитъл солюшънс” ЕООД. Комисията предлага на възложителя да сключи 
договор с класирания на първо място “Доминант” ООД.
Поръчка “Извършване на СМР на покриви на сгради, за нуждите на ОП “Бизнес зона Перистър”, “ЦПЛР-
ЦУТНТ” и ХГ “Проф. Илия Петров” е открита на 13.08.2021 г. Прогнозната стойност е 71 287.50 лева без 
ДДС. Участват четири дружества с ценови оферти: 1. “Инфострой” ООД, (гр. Русе, ЕИК: 117682791) с ценово 
предложение 63 558.43 лева; 2. “Проектострой-Станков” ЕООД (гр. Шумен, ЕИК : 203941480) с ценово 
предложение 67 286.17 лева; 3. “Ник строй 2000” ЕООД (гр. Русе, ЕИК: 206014012), с ценово предложение 
50 889.92 лева; 4. “Бонев” ООД (гр. Разград, ЕИК: 116586570) с ценово предложение 71 285.69 лева.

“Бонев” ООД е допуснато до класиране да се състезава сам със себе си, след което е сключен 
договор за изпълнение. С изключение на “Бонев” ООД, който е дал най-високата ценова оферта, 
комисията по избора отстранява от участие и не допуска до класиране всички участници. 

Поръчка “Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на проект “Създаване на нови 
форми на социални услуги от резидентен тип в община Разград, гарантиращи живот в семейна среда 
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и достъп до грижи и услуги според индивидуалните потребности на децата и младежите” е открита на 
13.08.2021 г. Прогнозната стойност е 15 500 лева. Участват три дружества с ценови оферти: 1. “Офис В” 
ООД, ЕИК: 124510429, с ценово предложение 15508.64 лева; 2. “Офис консумативи” ООД, ЕИК: 201417931, 
с ценово предложение 15 276 лева; 3. “Офис груп БГ” ЕООД, ЕИК: 201978117, с ценово предложение 
15430.06 лева. Комисията по избора отстранява от участие и не допуска до класиране нито един 
участник с едни и същи мотиви: “допуснати са многобройни грешки, пропуски и несъответствия, 
вследствие на което предложената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката”. Процедурата е обявена отново на 11.10.2021 г. Прогнозната стойност е 15 550 лева без ДДС. 
Оферти подават двама участници, които са допуснати до класиране, което е извършено по критерий 
най-ниска цена: 1 място “Офис консумативи” ООД, гр. Пловдив, ЕИК: 201417931, с ценово предложение 
15 400 лева. 2 място “Офис В” ООД, гр. Добрич, ЕИК: 124510429, с ценово предложение 15508.64 лева. С 
класирания на първо място участник е сключен договор за доставка.
Поръчка “Доставка на перилни и почистващи препарати за потребностите на Община Разград, 
общински предприятия и звена, запазена за участие съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” е открита на 
18.08.2021 г. Прогнозната стойност е 24745.34 лева без ДДС. Кандидатстват три дружества: 1. “НБС 
МЕРИТАЙМ” ООД, гр. Варна, ЕИК: 127595228, с предложена цена 23458 лева; 2. “ВИ ТИ ЕН ПИ тийм” 
ЕООД, гр. София, с предложена цена 18542.92 лева, ЕИК: 205693852; ЕТ “МАРГОТ - МЛАДЕН ИВАНОВ”, 
гр. Разград, ЕИК: 116007874, с предложена цена 17618.42 лева. Тримата участници са допуснати 
до класиране, като на първо място е класиран ЕТ “МАРГОТ - МЛАДЕН ИВАНОВ”, гр. Разград, който е 
предложил най-ниска цена. Сключен е договор за изпълнение.
Поръчка “Доставка на продукти за лична грижа и други продукти за потребностите на Община 
Разград, общинските предприятия и звена” е открита на 18.08.2021 г. Прогнозната стойност е 24 140 
лева без ДДС. В процедурата кандидатстват същите трима участници като в горепосочената, а именно 
1. “НБС МЕРИТАЙМ” ООД, с ценово предложение 23696.10 лева; 2. “ВИ ТИ ЕН ПИ тийм” ЕООД, с ценово 
предложение 17296 40 лева; 3. ЕТ “МАРГОТ - МЛАДЕН ИВАНОВ”, с ценово предложение 15 542.20 лева. 
Комисията по избора отстранява участник “НБС МЕРИТАЙМ” ООД с мотивите, че участникът не е 
приложил документи, доказващи съответствието на предлаганите артикули/стоки/продукти, посочени 
в т.2 - паста за зъби, т.7 - хартиени салфетки и т.9 - кухненско руло, от техническото му предложение 
с минималните изисквания на възложителя за техническите характеристики, съгласно техническата 
спецификация. Управител на “НБС МЕРИТАЙМ” ООД е Александър Атанасов Александров - президент 
на ФК “Лудогорец”. В дружеството има двама съдружници - Александър Атанасов Александров с дялов 
капитал от 10 000 лева и “Параходство Български морски флот” АД с дялов капитал от 90 000 лева. До 
класиране са допуснати останалите двама участници, като на първо място е класиран участникът, дал 
най-ниска оферта - ЕТ “МАРГОТ - МЛАДЕН ИВАНОВ”, с който е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Текущи ремонтни дейности в сградата на НЧ “Самообразование 1894” в с. Побит камък, 
сградите на кметствата на населените места с. Балкански, с. Побит камък, с. Пороище, с. Просторно, 
с. Раковски, с. Черковна, с. Ясеновец, приемни на граждани към МВР и сградата на филхармония гр. 
Разград” е открита на 20.08.2021 г. Прогнозната стойност е 39 200.56 лева без ДДС. В процедурата 
кандидатства само един участник - “Ник строй 2000” ЕООД, с ценово предложение 39141.73 лева. 
Комисията по избора отстранява единствения участник с мотиви, че при закръгляне на сумите за 
ремонт на отделните сгради, предмет на поръчката, не е закръглил правилно ценовото предложение, а 
е посочил неправилно закръглени суми до втория знак след десетичната запетая: 1839.88 лева вместо 
1839.89 лева; 1846.66 лева вместо 1846.67 лева; 2463.36 лева вместо 2463.67 лева; Грешка има и при 
общата оферта заради неправилно закръгляне - 39141.73 лева без ДДС вместо 39141.74 лева и 46970.08 
лева с ДДС вместо 46970.07 лева с ДДС. Участникът е отстранен заради “една стотинка”. Поради липса 
на допуснати до класиране участници, процедурата е прекратена на 15.09.2021 г. Същата процедура 
отново е обявена на следващия ден (16.09.2021 г.). Отново кандидатства само един участник “Ник строй 
2000” ЕООД, с ценово предложение 39141.75 лева и с него е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Ремонтни работи по покрива на сградата на кметство Дянково - с. Дянково, община 
Разград” е открита на 02.09.2021 г., прогнозната стойност е 21 391.67 лева. Процедурата е прекратена 
на 08.09.2021 г. поради допусната техническа грешка в количествено-стойностната сметка на 
обекта. Същата процедура отново е обявена на 15.09.2021 г. Участниците са трима и са допуснати 
до класиране, което е по критерий най-ниска цена: 1 място - “Ник строй 2000” ЕООД (гр. Русе, ЕИК: 
206014012) с ценово предложение 18 273.17 лева; 2 място “ИВ БИЛД БГ” ЕООД (гр. Самоков, ЕИК: 
205907950) с ценово предложение 18 460.24 лева; 3 място “ИНФОСТРОЙ” ООД (гр. Русе, ЕИК: 117682791) с 
ценово предложение 19 582.37. С класирания на първо място участник е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Текущ ремонт на тротоар по ул. “Девети септември” в с. Топчии, текущ ремонт на площад 
в с. Топчии и текущ ремонт на тротоар в с. Ясеновец” е открита на 03.09.2021 г. Прогнозната 
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стойност е 61 026.66 лева без ДДС. Процедурата е прекратена на 19.10.2021 г. поради липса на 
участници.
Поръчка “Изработване на Горскостопански план на горските територии, собственост на община 
Разград, на територията на ТП “ДГС Разград”, ТП “ДЛС Сеслав” и ТП “ДЛС Воден” е открита на 08.09.2021 
г. Прогнозната стойност е 79 000 лева без ДДС. Оферта подава един участник - “Силва 2003” ООД, гр. 
София, ЕИК: 131129318, с ценово предложение 77 900 лева, с когото е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Текущи ремонтни дейности в сградата на НЧ “Самообразование 1894” в с. Побит 
камък, сградите на кметствата на населените места с. Балкански, с. Побит камък, с. Пороище, 
с. Просторно, с. Раковски, с. Черковна, с. Ясеновец, приемни на граждани към МВР и сградата на 
филхармония гр. Разград” е открита на 16.09.2021 г. Прогнозната стойност е 39 200.56 лева без 
ДДС. Оферта подава един участник - “НИК СТРОЙ 2000” ЕООД, гр. Русе, ЕИК: 206014012, с ценово 
предложение 39 141.75 лева, с когото е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за производство на 
водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата 
на Общинска администрация-Разград, гр. Разград, община Разград” е открита на 23.09.2021 
г. Прогнозната стойност е 69 900 лева без ДДС. Оферта подава един участник - “ГРИЙН 
ИНОВЕЙШЪН” ООД, гр. София, ЕИК: 204018802, с ценово предложение 69 800 лева и с него е 
сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Доставка на принадлежности за еднократна употреба за нуждите на детските кухни към 
детските ясли и Домашен социален патронаж гр. Разград” е открита на 29.09.2021 г. Прогнозната 
стойност е 12 967.11 лева без ДДС. Оферта подава един участник “ВИ ТИ ЕН ПИ Тийм” ЕООД, гр. София, 
ЕИК: 205693852, с ценово предложение 12 940.52 лева. С участника е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Доставка и монтаж на мебели за административната сграда на Община Разград, ОИЦ 
- Разград, ОбСНВ и ПИЦ гр. Разград, ЦПЛР - ЦРД гр. Разград и РУ на МВР гр. Разград” е открита на 
01.10.2021 г. Прогнозната стойност е 41 416.65 лева без ДДС. Оферти подават трима участници. 
Участник “Пъчков” ООД, село Дебелт, ЕИК: 202529463, с ценово предложение от 41 240 лева е отстранен 
от комисията по избора, заради това, че ценовото му предложение не е изготвено съгласно 
изискванията на възложителя. Останалите двама участници са допуснати и класирани по критерий 
най-ниска цена: 1 място “Офис консумативи” ООД, гр. Пловдив, ЕИК: 201417931, с ценово предложение 
40 882.40 лева; 2 място “ТРАНС КО 04” ЕООД, гр. София, ЕИК: 131230324, с ценово предложение 41 026.82 
лева. С класирания на първо място участник е сключен договор за доставка и монтаж.
Поръчка “Доставка и монтаж на мебели за нуждите на детска ясла “Слънчево детство” - гр. 
Разград, ДЦПЛУ “Подай ръка” гр. Разград, КЦНСТДМУ гр. Разград, КЦНСТДБУ гр. Разград и КСУПЛУ 
с. Просторно” е открита на 01.10.2021 г. Прогнозната стойност е 38 607 лева без ДДС. Оферти 
за участие подават трима участници: 1. “Валтекс Нетуъркс” ЕООД, ЕИК: 204197807, с ценово 
предложение 38 350.50 лева; 2. “Смар Бизнес къмпани” ЕООД, ЕИК: 201741844, с ценово предложение 
33 158.91 лева; 3. “ТРАНС КО 04” ЕООД, гр. София, ЕИК: 131230324, с ценово предложение 37 625.91 
лева. Комисията по избора отстранява и тримата участници с мотиви, че ценови и технически 
предложения не са съставени съгласно изискванията на възложителя. Процедурата е прекратена 
от възложителя на 12.11.2021 г.
Поръчка “Извършване на ремонт на улица “Перистър” и път местност Пчелина, гр. Разград” е 
открита на 04.10.2021 г. Прогнозната стойност е 175 003 лева без ДДС. Прогнозната стойност е 
175 003,00 лева без ДДС. Оферти за подават двама участници - “Пътно строителство” АД с ценово 
предложение 965,95 лева и “Строймонтаж” ЕАД с ценово предложение 968,18 лева. На първо място е 
класирано “Строймонтаж” ЕАД, с когото е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Проектиране на ул. “Дунав” в участъка от ул. “Паркова” до ул. “Св. Климент” е открита 
на 05.10.2021 г. Прогнозната стойност е 25 000 лева без ДДС. Оферти подават девет участници. 
Комисията по избора първоначално отваря ценовите предложения и прави класиране по критерий 
най-ниска цена, което е следното: 1-во Място “Атанаска Найденова” ЕООД, ГР. Ямбол, ЕИК: 128555553 
с цена 16 250 лева; 2-ро място “Фрибул” ООД, гр. Варна, ЕИК: 103318710 с предложена цена 17 000 
лева; 3-то място “Проджект планинг енд менджмънт” ООД, гр. София, ЕИК: 175216595 с предложена 
цена 17 320 лева; 4 място “Ареа проект” ЕООД, гр. Разград, ЕИК:200982575 с предложена цена 
17 900 лева; 5 място “Виа- план” ЕООД, гр. София, ЕИК: 831241014 с предложена цена 18 500 лева; 6 
място “Инжконсултпроект” ООД, гр. Варна, ЕИК: 041061430 с предложена цена 19 300 лева; 7 
място “Пътпроект ММ” ЕООД, гр. Шумен, ЕИК: 206418082 с предложена цена 19 800 лева; 8 място 
“Импро” ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК:203669564 с предложена цена 21 500 лева; 9 място “Джи 
М инженеринг” гр. София, ЕООД, ЕИК: 114110881 с ценово предложение 23 688.50 лева. След това 
комисията по избора изисква от първите трима участници предложили най-ниска цена - “Атанаска 
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Найденова” ЕООД, “Фрибул”ООД и “Проджект планинг енд менджмънт” ООД да представям 
допълнителни документи в тридневен срок. Първият не представя в срок допълнителните 
документи. Вторият и третият представят такива, но според комисията по избора те са непълни 
и тримата участници са отстранени от процедурата. От останалите участници не са изисквани 
допълнителни документи. Изготвено е крайно класиране: 1-во място “Ареа проект” ЕООД; 2-ро 
място “Виа-план” ЕООД. С “Ареа проект” ЕООД е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект 
“Ремонт пешеходен мост над река Бели Лом” е открита на 11.10.2021 г. Прогнозната стойност е 
68333.33 лева без ДДС. До крайния срок 02.11.2021 г. не е подадена нито една оферта и възложителят 
прекратява процедурата (03.11.2021 г.) поради липса на uqastnici.
Поръчка “Доставка на напитки, плодови сиропи и други” е открита на 13.10.2021 г. Прогнозната 
стойност е 260 000 лева без ДДС. Оферти подават двама участници. Класирането е по критерий 
най-ниска цена: 1. Място НБС Меритайм” ООД, ЕИК: 127595228, с ценово предложение 200 667.06 лева. 
2. място “Холидей-Н.Ю.С” ООД, ЕИК: 116588969, с ценово предложение 260 000 лева. За победител е 
обявен участникът с най-ниска цена - “НБС Меритайм” ООД.
Поръчка “Проектиране на улична канализация в кв. 702, 703, 704, 705 и 706 в гр. Разград” е открита на 
18.10.2021.г. Прогнозната стойност е 16666.66 лева без ДДС. Процедурата е прекратена от възложителя 
на 26.10.2021 г., поради обстоятелството, че е установена техническа грешка, която не може да бъде 
отстранена, без това да промени условията, при които е обявена. Процедурата отново е обявена на 
27.10.2021 г. Оферти за участие подават пет участници с ценови оферти: “ВИЕС инженеринг” ООД, гр. 
Шумен, ЕИК: 205247234 с цена 10 350 лева; “Атанаска Найденова” ЕООД, гр. Ямбол, ЕИК: 128555553 с цена 
11 000 лева; “Импро” ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК:203669564, с предложена цена 12 999 лева; “Фрибул” 
ООД, гр. Варна, ЕИК: 103318710, с предложена цена 14 000 лева; “Проджект планинг енд менджмънт” ООД, 
гр. София, ЕИК: 175216595, с предложена цена 16 320 лева. Всички участници са допуснати до участие 
от комисията по избора. На участника “ВИЕС инженеринг” ООД е предоставен допълнителен срок за 
представяне на писмено обяснение, защото офертата му е с 20% по-благоприятна от офертите на 
останалите участници. Участникът представя писмено обяснение, което е прието от комисията по 
избора. Участниците с най-ниска цена са класирани: 1 място “ВИЕС инженеринг” ООД, 2 място “Атанаска 
Найденова” ЕООД, гр. Ямбол. С класираният на първо място е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Изпълнение на строително-монтажни работи в Регионална библиотека “Проф. Боян 
Пенев” - гр. Разград по проект “Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на 
културата и изкуството в община Разград” е открита на 26.10.2021 г. Прогнозната стойност 
е 383 956.60 лева без ДДС. Оферти за участие подават трима участници: “Парсек груп” ЕООД, 
ЕИК: 20321549, с ценово предложение от 379 709.96 лева; “СЕГАТЕХ” ЕООД, ЕИК: 202571423, с ценово 
предложение от 368 598.42 лева; “Йорданов инженеринг” ЕООД, ЕИК: 202988228, с ценово предложение 
381 885 лева. Крайният срок за подаване на офертите е 29.11.2021 г. Комисията по избора открива 
“разминаване в прогнозната стойност” и допусната техническа грешка, като е посочена по-ниска 
прогнозна стойност, след като отваря ценовите оферти на участниците (11.01.2022 г.), от които 
се вижда, че всички ценови оферти са под размера на прогнозната стойност. Независимо от по-
ниските ценови предложения комисията решава, че разминаването води до “резултат, който е в 
ущърб на Възложителя” и предлага да се прекрати обществената поръчка. С решение от 12.01.2022 
г. на възложителя поръчката е прекратена.
Поръчка “Доставка на употребяван товарен автомобил до 3,5 тона за нуждите на “Домашен 
социален патронаж-гр. Разград” е открита на 28.10.2021 г. Прогнозната стойност е 13 333 лева без 
ДДС. Прекратена е от възложителя поради липса на подадени оферти.
Поръчка “Ремонт на покрив на част от високо тяло на сграда Битов комбинат гр. Разград” е открита 
на 01.11.2021 г. Прогнозната стойност е 10 000 лева без ДДС. Оферти подават четирима участници и 
всички са допуснати до класиране по критерий най-ниска цена. Изготвено е класиране: 1 място “САВ-
Разград” ООД, гр. Разград, ЕИК: 200425047, с предложена цена 8211.80 лева; 2 място “ИВ БИЛД БГ” ЕООД, 
гр. Самоков, ЕИК: 205907950, с предложена цена 8930.54 лева; 3 място “ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД, гр. 
Самоков, ЕИК: 13136902, с ценово предложение 9606.84 лева; 4 място “Ник строй 2000” ЕООД, гр. Русе, 
ЕИК: 206014012, с ценово предложение 9885.38 лева. С класирания на първо място участник е сключен 
договор за изпълнение.
Поръчка “Основен ремонт на бул. “Априлско въстание” в участъка от ул. “Пета” (автогара) до ул. 
“Търговищко шосе” и на ул. “Добруджа” от ул. “Перистър” до ул. “Княз Борис”, гр. Разград” е открита 
на 04.11.2021 г. Прогнозната стойност е 200 000 лева без ДДС. Оферта за участие подава само 
“Строймонтаж” ЕАД и с него е сключен договор за изпълнение.
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Поръчка “Извършване на основен ремонт на улица “Любен Каравелов” гр. Разград- изход за гр. Исперих 
(от кръстовището с ул. “Княз Борис” до ул. “Бърни Бърнев” гр. Разград) и ул. “Юмрукчал” гр. Разград (от 
ул. “Жеравна” до ул. “Ивайло” гр. Разград)” е открита на 04.11.2021 г. Прогнозната стойност е 118 000 
лева без ДДС. Оферта за участие подава само “Пътно строителство” АД, с който е сключен договор за 
изпълнение.
Поръчка “Доставка на употребяван микробус (4 врати, 2+1 места)” е открита на 08.11.2021 г. Прогнозната 
стойност е 9 000 лева без ДДС. Оферти подават двама участници в срока до 29.11.2021 г.: “Валтекс 
Нетуъркс” ЕООД, ЕИК: 204197807 и физическо лице Фейме Нургин Сейфидин. И двамата участници 
дават една и съща ценова оферта - 8 990 лева. Съгласно протокол от работата на комисията по избора 
от 03.12.2021 г., комисията разглежда само документите на “Валтекс Нетуъркс” ЕООД. Комисията решава 
да изиска в тридневен срок допълнителни документи от участника. В това заседание не се разглеждат 
документите на другия участник. “Валтекс Нетуъркс” ЕООД не е представил допълнително изисканите 
документи и комисията по избора го отстранява от участие, става ясно от протокол на комисията от 
08.12.2021 г. Едва след това комисията разглежда документите за участие на физическо лице Фейме 
Сейфидин, на което също е изискана допълнителна информация, предоставена в посочения срок. До 
класиране е допусната Фейме Сейфидин, която е обявена за спечелила процедурата.
Поръчка “Доставка на употребяван лек автомобил - джип с висока проходимост 4х4” е открита на 
08.11.2021 г. Прогнозната цена е 6 000 лева. Оферта подава един участник - физическото лице Фейме 
Нургин Сейфидин с ценово предложение 5 990 лева. За разлика от предходната процедура на 
участника не са изисквани допълнителни доказателства. Фейме Сейфидин е обявена за спечелила 
поръчката и е подписан договор за доставка.
Поръчка “Проектиране на резервно ел. захранване на сградата на Общинска администрация Разград, 
гр. Разград” е открита на 18.11.2021 г. Прогнозната стойност е 3333.33 лева без ДДС. Оферта подава един 
участник - “Мъри” ЕООД гр. Варна, ЕИК: 148062863. Сключен е договор за изпълнение.
Процедура, проведена чрез 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” през 2022 
г.” е открита на 03.12.2021 г. Прогнозната стойност е 175 770 лева без ДДС. Възложителят по негов избор 
отправя покана до трима участници, съгласно вида на процедурата. Покани са подадени до: “Болярки” 
ЕООД, ЕИК: 205213748, Кооперация “Всестранна кооперация Правда” ЕИК: 826046443 и ЕТ “Петър Цонев-
Петров-Цонев”, ЕИК: 826007974. Тримата участници подават оферти за участие, като посочват една и 
съща цена на изпълнение - 2.25 лева за едно хранене. Съгласно изискването на закона комисията по 
избора провежда преговори с всеки един участник, като и тримата участници по време на преговорите 
отказват да намалят предложената цена за изпълнение. Комисията по избора изготвя класиране, 
независимо от обстоятелството, че участниците правят едно и също ценово предложение: 1 място - ЕТ 
“Петър Цонев-Петров-Цонев”, 2 място Кооперация “Всестранна кооперация Правда”, 3 място “Болярки” 
ЕООД. Липсват мотиви (в протоколите на комисията и заповедта на възложителя) защо е изготвено 
именно такова класиране, при положение, че участниците предлагат една и съща цена за изпълнение. 
Има разлика в предложените срокове за изпълнение на участниците. ЕТ “Петър Цонев-Петров-Цонев” 
предлага срок за изпълнение 150 минути; Кооперация “Всестранна кооперация Правда” предлага срок 
за изпълнение 180 минути, и “Болярки” ЕООД предлага срок за изпълнение 240 минути. В протоколите на 
комисията по избора и в решението за определяне на изпълнител не са открити мотиви за посочване на 
критерий за “срок за изпълнение”, който да дава предимство за класиране по този начин.
Процедура “Изпълнение на строително-монтажни работи в Музикална школа “Илия Бърнев” гр. 
Разград по проект “Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и 
изкуството в община Разград” е обявена на 10.12.2021 г. Прогнозната стойност е 113 027.13 лева без 
ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 10.01.2022 г. Със заповед на възложителя от 11.01.2022 
г. процедурата е прекратена заради установяване на разминаване в обявената прогнозна стойност 
спрямо предвидената в проекта. Констатира се, че е допусната техническа грешка, като е обявена по-
ниска прогнозна стойност, която не включва всички предвидени разходи.
Поръчка “Изпълнение на строително-монтажни работи в Етнографски музей - Разград по проект 
“Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община 
Разград” е обявена на 27.01.2022 г. Прогнозната стойност е 73 578.53 лева без ДДС. Оферти за участие 
подават две дружества - “Петстрой” ЕООД (гр. Разград, ЕИК: 116554073) и “Ник строй 2000” ЕООД (гр. 
Русе, ЕИК: 2060014012), които са допуснати до класиране.

На 1-во място е класирано “Ник строй 2000” ЕООД с ценово предложение 63 743.79 лева без ДДС, 
а на 2-ро място е класирано “Петстрой” ЕООД с ценово предложение 72 763.97 лева без ДДС. 
Дружеството от град Русе е сред най-активните участници в обществени поръчки в област Разград 
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за извършване на строително-ремонтни дейности. Продължително време кандидатстването на 
дружеството е било неуспешно, като е било отстранявано от участие и недопускано до класиране 
или не е успявало да спечели. В последните месеци дружеството започва да печели обществени 
поръчки, вероятно благодарение на активното си участие и постоянство. Възможна причина за 
това са конкурентните оферти, които дружеството предлага. Ценовата оферта на спечелилия 
участник е с около 15% пониска от прогнозната стойност на поръчката и би спестило на 
Община Разград около 10 000 лева.

Поръчка “Доставка и монтаж на мебели за нуждите на ДЦПЛУ “Подай ръка”, гр. Разград, КЦНСТДМУ гр. 
Разград, КЦНСТДБУ гр. Разград и КСУПЛУ с. Просторно” е обявена на 31.12.2021 г. Прогнозната стойност 
е 36 894 лева без ДДС. Оферти подават участници с ценови предложения: “Лидер конструкт” ЕООД, 
гр. София, ЕИК: 203750968, с ценово предложение 30239.40 лв.; “Ники-2001” ЕООД, село Гецово, ЕИК: 
116518038, с ценово предложение 35 957.47 лв.; “Перун-ККБ”ЕООД, гр. Благоевград, ЕИК: 101729823, с ценово 
предложение 29 740 лв.; “Арис фърничър груп” АД, гр. София, ЕИК: 175300347, с ценово предложение 36 
367 лв. С решение от 09.02.2022 г. на възложителя процедурата е прекратена поради допусната грешка 
при посочване на техническите характеристики на гардероб и диван - зададени са мерни единици в 
сантиметри вместо милиметри.

Процедури според брой участници 

1 кандидат >1 кандидат

47%53%

В близо половината (47%) от всички наблюдавани обществени поръчки е имало само 1 участник. 
Лекият превес на процедурите с минимум 2 участници не дава очаквания за оптимизъм. Добре развита 
конкурентна среда остава предизвикателство за местната власт в община Разград.

Допуснати кандидати

допуска >1 кандидат допуска 1 кандидат

66%34%

Констатира се положителна тенденция - около една трета е намален делът на процедурите, при 
които комисията по избора допуска до класиране само един кандидат (34%). В сравнителен план, 
наблюдаваната в началото на проекта засилена критичност на комисиите по избора, е намаляла в 
момента. Друга възможна причина е промяна в указанията на възложителя към комисиите по избора 
и съответно - промяна в тактиката към осигуряване на конкуренция.
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Статут на кандидати

отстранени кандидати участващи кандидати

59%
41%

Повече от две пети (41%) са отстранените кандидати в процедури общо за целия период. В началото на 
проекта се забелязва отстраняване на близо половината участници в процедури с повече от 1 участник 
(45%). В края на проекта делът на отстранените участници е намалял осезаемо до под 1/3 (29%).

Вероятност за отстраняване при 1 кандидат

отстранен допуснат

отстранен
4%

допуснат
96%

Констатира се негативна тенденция - в процедури само с един участник възможността да бъде той 
отстранен, клони към нула. Изключително малка е вероятността да бъде отстранен единственият 
участник в една процедура по ЗОП. Липсата на конкурентна среда в процедури с един участник 
предрешава предварително резултата. Какви условия има за информираност на заинтересованите 
стопански субекти е важен въпрос, който може да се постави за размисъл на всеки възложител. В 
процедурите с един участник липсва засилена критичност и отчайващ формализъм, като комисията по 
избора не се вглежда във всеки документ и не търси (не)значителни пропуски, с които обикновено се 
отстраняват участници в процедури с повече от един участник.

Вероятност за отстраняване при >1 кандидат

отстранен допуснат

отстранен
47%

допуснат
53%

Съществува сериозна вероятност за отстраняване (47%) при повече от 1 участник в процедура, той 
да бъде елеминиран. Наблюдава се лек превес (53%) на допуснатите всички участници да продължат 
своето участие в процедурите.
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Статут на кандидати

отстранени кандидати участващи кандидати

59%

41%

Отстранени са три пети (59%) от участници в процедури общо за целия период. В началото на проекта 
се забелязва отстраняване на близо половината участници в процедури с повече от един кандидат 
(45%). В края на проекта делът на отстранените участници е по-висок (59%) за сметка на две пети (41%) 
продължили участие в процедури.

Наличие на състезание

наличие на състезание липса на състезание

наличие на
състезание

24%

липса на
състезани

76%

Безпокойство буди липсата на състезание в три четвърти (76%) от обществените поръчки в община 
Разград. Едва в една четвърт (24%) има повече от един участник в процедура, което не дава увереност 
за реална конкуренция.

Изводи и наблюдения за община Разград

1. От обявените през наблюдавания период 47 обществени поръчки с възложител кмета на 
Община Разград се констатира прекратяване на 8 процедури (1/6 от всички). От тях 3 поради 
липса на участници, 2 - поради отстраняване на всички участващи, 3 - поради допуснати 
грешки и непълноти в документацията от възложителя.

2. В 40% от всички процедури има само един участник. От общо 47 процедури, при 19 е 
имало само по един участник. Само при 15 от тях е имало двама или повече участници, които 
реално се състезават помежду си. В помалко от една трета (31%) от всички проведени от 
Община Разград процедури е имало реално състезание между участници. Обикновено 
тези процедури са на по-ниска стойност. Общият брой на всички участници, подали оферти 
за участие в наблюдаваните 47 обществени поръчки, е 105 (средно по 2.23 участници за една 
поръчка). От всичките 105 участници, комисията по избора е отстранила 39 участници (37% от 
всички участници), а до участие в класиране и реално състезание, са допуснати 66 участници 
(средно по 1.4 участници) на една обществена поръчка.

3. В наблюдавани 6 обществени поръчки на найвисока стойност общо е имало 7 участници 
(средно по 1.17 участници на обществена поръчка). Буди тревога, че от 6 процедури на най-
висока стойност - над 200 000 лева, (бюджет: 1 583 333.33 лв.; 616 666.65 лв.; 540 000 лв.; 378 
733.33 лв.; 260 000лв.; 200 000 лв.) при 5 процедури е имало само един участник, а при 1 е имало 
2 участници.
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4. В процедура с участие само на един участник, обикновено той прави ценово предложение в 
размер на посочените от възложителя пределна или прогнозна стойност или с минимална 
разлика под тези стойности. Конкурентната среда води до ценови предложения значително 
под размера на пределната или прогнозна стойност, когато реално в процедура се състезават 
повече участници. Добър пример за процедури с конкуренция са едва 13% (6 бр.) от общо 
наблюдаваните 47 процедури.

Участници Допуснати до 
класиране

Прогнозна/Пределна 
стойност

Цена на спечелил

9 6 25 000 лв. 17 900 лв. 
2 2 260 000 лв. 200 667.06 лв. 
5 5 16 666.66 лв. 10 350 лв.
4 4 10 000 лв. 8211.80 лв. 
3 3 21 396.62 лв. 18 273.14 лв.

Ценовите предложения на спечелилите процедурите участници, на чиято стойност са и 
сключените договори, са на суми под прогнозната/пределна стойност и като процент са по-ниски, 
както следва: 7100 лв. (28%); 59 332.94 лв. (23%); 6316.66лв. (38%); 1788.20 лв. (18%); 3123.48 (15%).
Община Разград е спестила 77 661.28 лева от общата сума, която тя е имала готовност 
да заплати (сбора на прогнозните стойности на шестте поръчки) в размер на 333 063.28 
лева в 6 обществени поръчки, в резултат на реална конкурентна среда при провеждането. 
За посочените 6 обществени поръчки са платени помалко около една четвърт (23%) 
от планираните средства. Можем да отбележим, че не са практика подобни “икономични” 
процедури в Община Разград.
Наблюдава се значителен брой на публични процедури, при които има само един участник за 
участие.
При 5 от наблюдаваните 6 обществени поръчки (83%) на найвисока стойност, има само 
1 участник в класиране. В посочените процедури по ЗОП липсва реална конкурентна среда и 
стремеж на участниците да предложат по-добро качество и по-ниски цени.
Наблюдава се разлика в поведението на комисията по избора при процедури, в които има 
един участник и в процедури с участие на двама или повече участници. В 40% (19 бр.) от 
наблюдаваните 47 процедури, при които е имало само един участник, комисията по избора 
отстранява единствения участник само в една от процедурите. На 19 допуснати участници - 1 е 
отстранен. Налице е “символично” отстраняване в 5% от процедурите и на 5% от участниците. 
Наблюдава се “различно” поведение на комисията по избора, когато в процедури кандидатстват 
двама или повече участници. В 47% (22 бр.) от наблюдаваните 47 процедури кандидатстват 
двама или повече участници. Общо участниците във всички наблюдавани процедури са 76. В 
59% (13 бр.) от 22 процедури комисията отстранява участници, като само в 9 не отстранява нито 
един участник. Констатираме отстраняване на участници в 60% от наблюдаваните процедури. 
63% (48 бр.) са допуснати до участие в класиране, а 37% (28 бр.) са отстранени, от общо 76 
участници в тези процедури. Отстраняване има в 60% от процедурите, в които са отстранени 
повече от една трета (37%) от всички участници. Проявяваните различия в поведението на 
комисиите по избора (граничеща до 0 активност за отстраняване на участници при процедури 
с един участник и висока активност - при отстраняване на участници в процедури с повече 
от двама участници), може да бъде знак за режисирана проява на толериране на определени 
участници и прекалена критичност към други участници.
Констатира се дисбаланс при финансиране на улични ремонти в малките населени места със 
средства от националния и общинския бюджет.
Наблюдава се тенденция за намаляване на интерес от страна на стопански субекти за участие в 
публични състезания по ЗОП, особено към процедури на висока стойност.

Остава без отговор: Защо липсва състезание при провеждане на обществените поръчки в Община 
Разград?

ЗАЩО НЯМА СЪСТЕЗАНИЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД?
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Горещ картоф си подхвърлят общинарите в Разград
Какво се е случило през изминалите девет години със скандалния ремонт?
“Крайният извод е, че е забъркан такъв батак, от който трудно се излиза.”32 пише местният 
вестник в Разград.
Ако има състезание за най-скандален ремонт на ремонта, общинарите в Разград безспорно са 
фаворити. Местната власт в Разград обяви за пореден път обществена поръчка за ремонт на новата 
спортна зала в Разград. “Крайният извод е, че е забъркан такъв батак, от който трудно се излиза.”32 
пише местният вестник в Разград.
Поръчка за “ремонт на ремонта” на спортна зала “Абритус” обяви Община Разград
Сериозната загриженост за инфраструктурата в Разград успешно е пародирана от местни 
журналисти “За да смогнат на потока от пациенти, засегнати от коронавируса, в Китай за осем 
дни построиха болница, а за още шест - втора.”33

През далечната 2013 година дружеството “Фърст инвестмънт” ЕООД (б.а. Първоначална 
инвестиция) печели обществената поръчка за ремонт на спортна зала “Абритус”, включваща и 
въвеждане на енергоспестяващи мерки, защото предлага по-ниска цена и нереално дълга гаранция 
- 70 години. По-късно фирмата изпълнител на обекта приема наименованието “Бау енерджи” ЕООД, 
което създава алюзия за спомени от разходка в гората. Екзотичното “Бау-бау” е характерен 
издаван звук от четириног домашен любимец. Съгласно договора изпълнителят трябвало да 
изпълни ремонта за своя сметка, а след това Община Разград да изплати инвестицията на 72 
равни месечни вноски. Ремонтът на спортна зала “Абритус” е трябвало да се случи за 140 дни, като 
срокът за изпълнение е изтекъл още през 2014 г.
Девет години след сключване на договора, той не е изпълнен и ремонт няма, макар по думите 
на заместник-кмета Добрин Добрев “довършването и въвеждането в експлоатация на Спортна зала 
“Абритус” - гр. Разград е сред основните приоритети, които стоят на вниманието на ръководството 
на Община Разград. Амбициите ни са това да се случи до края на календарната 2020 г.”34

Ремонт на ремонта!?
Прогнозната стойност на строителни и монтажни работи в новата обществена поръчка е 333 
333,33 лева без ДДС, които се осигуряват от общинския бюджет на Разград. Поръчката обхваща 
изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с ремонт за възстановяване и подобряване 
на експлоатационните качества на Спортна зала “Абритус”, гр. Разград, съобразно възникналите 
потребности. За част от тях материалите са налични на обекта, за останалите е необходимо да бъдат 
доставени от бъдещия изпълнител.
От техническото задание на процедурата не става ясно по категоричен начин точно какви ремонтни 
дейности трябва да бъдат извършени и дали вече няма извършени - възможно е да се дублират 
дейности и разходи. Липсва информация какво е състоянието на покрива и дали продължава 
да пропуска вода и влага, след като вали дъжд или сняг. Друг проблемен момент е състоянието на 
подовото покритие, което е компрометирано от влагата.
Срокът за подаване на оферти е 13 май 2022 г., а срокът за изпълнението на поръчката не може да бъде по-
дълъг от 90 календарни дни, считано от датата, посочена във възлагателно писмо от страна на Община 
Разград. От проверка в регистъра с обществени поръчки става ясно, че две строителни фирми са подали 
документите за обществена поръчка с предмет “Текущ ремонт на спортна зала “Абритус”. Конкуренти са 
“Ник строй 2000” ЕООД - Русе (създадено през февруари 2020 година със седалище град Русе и управител 
Николай Колев) и “САВ-Разград” ООД (основано през октомври 2008 година в Разград и се представлява 
от управителя Светослав Петров). Двете дружества участват в редица публични процедури по ЗОП в 
община Разград, като до момента превес има “САВ-Разград” ООД по брой сключени договори.
Комисията по избора отстранява от участие и двамата участници. “Ник строй 2000” ЕООД е отстранено, 
защото не е представен план за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения 
проект и на осн. чл.107, т.2 буква “а” от ЗОП е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия за изпълнение на обществената поръчка. “САВ-Разград” ООД е изключено от 
процедурата поради липса на представен документ с наименование “Спецификация на основните 
използвани материали” в платформата на ЦАИС ЕОП и на осн. чл.107, т.2 буква “а” от ЗОП е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената 
поръчка. Процедурата е прекратена (решение от 30.05.2022 г. на кмета на община Разград) с мотиви, че 
всички оферти на участниците са неподходящи по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП.

По мнение на специалисти, запознати със случая, до момента няма съставени и подписани 
документи за извършените ремонтни дейности в спортна зала “Абритус”, в съответствие с 

ГОРЕЩ КАРТОФ СИ ПОДХВЪРЛЯТ ОБЩИНАРИТЕ В РАЗГРАД



54 Любимците на местната власт, Финален доклад от гражданско наблюдение на обществени поръчки в област Разград

нормативните изисквания. Има сериозни основания да се смята, че са извършени и доста 
“скрити работи” от предишни ремонтни дейности, които не могат да бъдат удостоверени, тъй 
като липсват с документи.

Може да се направи заключение за неподходящ избор на модел за изпълнение и приемане на 
ремонтните дейности, които са финансирани на 100% от изпълнителя за кратък срок, както и на 
липсата на контрол върху изпълнителя, на база анализ на публичната информация и разговор с 
експерти в областта.

Защо избяга строителят от Айтос?
Има ли корупционна схема за изграждане на социални жилища в град Разград?
Сключен е договор с предмет “Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени 
и социално слаби групи в кв. “Орел”, отговарящ на съвременните хигиенни изисквания”, на 
20.01.2020 г. между Община Разград, като възложител и КМК БИЛД” ООД (гр. Айтос, ЕИК: 201291767), 
представлявано от управителя Конда Митев Кондов, в качеството си на изпълнител. Срокът за 
изпълнение на договора е 330 дни. Цената на договора е 1 695 000 лева без вкл. ДДС. Община Разград 
получава писмо от изпълнителя по договора, в което се предлага той да бъде прекратен или 
изменен, като при евентуално изменение на договора цената бъде увеличена от 1 649 800 на 3 699 
459.18 лева. Писмото е изготвено, след като изпълнителят е получил общо 1 302 000 лв. в резултат 
на няколко частични плащания (228 666.63 лв. 167 285.37 лв.; 48 480 лв.; 86 376.09лв.; 15 5520.01 лв. и 
137 716.88 лв. на 10.05.2021 г.). Мотивите за направеното предложение са нарастването на цените 
на строителните материали и въвеждането на извънредно положение от 13.03.2020 г. във връзка 
със световната пандемия от COVID-19. Налице е стопанска непоносимост, според изпълнителя на 
договора. След проверка на място от служители на местната власт е установено, че са извършени 
частично некачествени строителни дейности. Впоследствие договорът е прекратен едностранно 
от Община Разград.
Защо Община Разград плати 1 303 000 лв. “като поп” на пишманстроители от Айтос?
Главният архитект на Разград Илин Солаков е ръководител на проекта, с чийто подпис са изплатени 
сумите на избягалия строител.
Получил ли е Главният архитект на Разград пари за скандалния проект?
Жителите на град Разград все още чакат, а вероятно още дълго ще чакат (до)изграждането на 
социалните жилища по европейска програма.
Договорът е сключен едва в резултат на обявяване на процедурата за втори път. Явяват се 4 участници 
от 4 различни населени места, регистрирани извън област Разград. Липсата на интерес от местни 
фирми (област Разград) считаме за странно обстоятелство, предвид минимизиране на субективното 
влияние при оценка на офертите.
Можеше ли да бъде спасен този проект и на каква цена?
Хипотетично съществува възможност проектът да бъде осъществен според техническото задание, 
независимо от удължаване на срока по договора. Променената икономическа ситуация и наличие 
на стопанска непоносимост (инфлация, драстично увеличение на цени на строителни материали 
и петролните продукти) са ключови фактори, които затрудняват силно планирани инфраструктурни 
проекти през 2019 и 2020 г. (преди пандемията COVID-19).
За положителен пример може да се посочи друга област в Централна България (Велико Търново), 
където е изпълнен голям проект за интегриран градски транспорт, финансиран по европейска 
програма. Кметът на град Велико Търново проявява сериозна загриженост в резултат на 
променените обективни условия (драстично увеличение на цените на строителните материали 
и увеличение на минималната работна заплата) подготвя докладна записка до общинския съвет 
в града за решение, с което да се даде съгласие да се осигури допълнителен финансов ресурс. 
Местният парламент в Община Велико Търново “Дава съгласие да се осигури допълнителен 
финансов ресурс в размер на 1 077 036,12 лв., явяващ се собствен принос на община Велико Търново 
по проект “Интегриран градски транспорт на град Велико Търново”35 по Административен договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009-005-С01 по ОП “Региони в 
растеж” 2014-2020 за обекти: Изграждане на кръгово кръстовище между улици “Христо Ботев”, 
“Седми юли”, “Цар Тодор Светослав” и изграждане на буферен паркинг “Сержантско училище”. С 
решението се “Възлага на Кмета на община Велико Търново да извърши всички необходими действия 
за изменение на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”. Общински съвет 
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Велико Търново, със свое Решение № 734 по Протокол № 32 от 28.10.2021 г. одобрява направеното 
предложение. Кметът на Велико Търново е предприел действия по осигуряване на финансирането, 
чрез банков кредит, в резултат на даденото съгласие от страна на Общински съвет Велико Търново.36 
Двата сключени договора с изпълнителите са прекратени по взаимно съгласие37, защото Община 
Велико Търново не е успяла да осигури допълнителното финансиране. Предприетите действия от 
кмета на Велико Търново демонстрират загриженост и стремеж да защити обществения интерес.

ЗАЩО ИЗБЯГА СТРОИТЕЛЯТ ОТ АЙТОС?



56 Любимците на местната власт, Финален доклад от гражданско наблюдение на обществени поръчки в област Разград

Липсва информация дали градоначалникът на Разград е проявил необходимата загриженост 
на добър стопанин да осигури необходимите допълнителни средства за построяването на 
социалните жилища за уязвими групи в един от южните квартали на града. Общински съвет 
- Разград приема през 2017 г. Наредба № 29 за реда и условията за настаняване под наем в 
социални жилища в изпълнение на едно от основните условия, необходими за сключване на 
административния договор.

Проучила ли е местната власт в Разград опита на други общини да реализират проекти с 
европейско финансиране, осъществени в условията на “стопанска непоносимост”?

Три пъти поскъпна ремонтът на улици в Разград
Защо три пъти е поскъп ремонтът на улици в Разград с държавно финансиране?

През динамичната 2021 г. щедро се ремонтираха всички възможни улици, сгради и градинки. 
Изборните нагласи бяха умело освежавани с пари от нашите данъци. Разград не беше 
изключение.

Заслужава специално внимание на контролните органи стойността на ремонт на улици с пари от 
държавния бюджет и със средства от данъците на разградчани. Процедурата “Текущ ремонт на улици 
в населените места на община Разград” е открита на 18.06.2021 г. Прогнозната стойност е 378 733.33 
лева без ДДС. Участва само един участник - “Пътно строителство” АД, с което е сключен договор за 
изпълнение на 10.08.2021 г. От общата стойност на ремонтите в 19 населени места, в 15 селища 
ремонтите на около 19 155 кв.м е 99 566.67 лева без ДДС. Ремонтните работи се финансират от бюджета 
на Община Разград. Ремонтът в останалите 4 населени места - с. Киченица, с. Ясеновец, с. Дряновец и 
с. Благоево, се финансират с държавни средства от републиканския бюджет.
С 99 566.67 лв. от бюджета на Община Разград, финансиран от данъците на гражданите, са планирани 
да бъдат ремонтирани улици в 15 села, според обявената информация.

Населено място Бюджет в лева Площ в кв. м. Брой улици
Раковски 16 110 лв. 7095 кв.м 31 улици
Гецово 6 964.16 лв. 1575 кв.м 4 улици 
Стражец 6 314.16 лв. 500 кв.м 1 улица 
Пороище 6 041.16 лв. 300 кв.м 1 улица 
Радинград 3 320.83 лв. 300 кв.м 1 улица 
Балкански 8 771.66 лв. 1865 кв.м 4 улици
Ушинци 6 250 лв. 600 кв.м 4 улици 
Мортагоново 8 333.33 лв. 600 кв.м 1 улица
Недоклан 3 224.26 лв. 600 кв.м 1 улица 
Осенец 11 179.16 лв. 3200 кв.м 1 улица 
Островче 4 390.83 лв. 280 кв.м 2 улици 
Липник 3 750 лв. 280 кв.м 2 улици 
Побит камък 8 333.33 лв. 750 кв.м 4 улици 
Просторно 2 500 лв. 150 кв.м 1 улица 
Черковна 4 083.33 лв. 250 кв.м 1 улица

Съществува известно несъответствие между официално обявените параметри на обществената 
поръчка относно брой улици по населени места и ремонтирана площ в кв.м. Разликата се констатира 
при анализ на предоставена информация по ЗДОИ от община Разград (22.06.2022 г.).

Анализ на актуалните цени на основните материали (асфалтова смес и трошени камъни) 
по време на ремонтните работи през 2021 г. показва, че планираните и отчетени суми не са 
реалистични. За 500 кв. м път/улица са необходими около 50 т. асфалт/смес при средна цена 
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130–150 лева за тон без ДДС (2021 г.). Необходимо е да се знаят основните параметри - вид 
технология, обща дебелина, брой пластове настилка, вид на подложна основа и други, смятат 
експерти в областта, с които екипът на проекта разговаря.
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Разходите на кметствата и населените места с кметски наместници за една бюджетна година се 
определят въз основа на обективни критерии: население; дължина на общинската пътна и улична 
мрежа; брой заети лица в администрацията на кметството или населеното място с кметски наместник; 
издръжка - определя се на база извършените действителни разходи за предходната година и 
изключени еднократни такива, актуализирани с годишен процент на инфлация.38

Как са направени изчисленията за ремонти на улици в селата на община Разград?

Липсва логика в определените суми за всяко едно населено място как се съотнасят на площта 
за ремонт и броя на улици. Три примера привличат вниманието за анализ на планираните 
средства. Две съпоставими села по големина и брой население (Радинград и Пороище) 
получават различна сума за един и същ ремонт по площ. Други три също близки на разстояние 
села (Ушинци, Мортагоново, Недоклан) за идентична площ получават три различни суми. Силно 
впечатление прави как село (Гецово) с около 1000 жители по-малко от друго село (Стражец) е 
получило по-голяма сума, но е ремонтирана три пъти по-голяма площ.

Частичен отговор за процеса на планиране на бюджет за улични ремонти дава информация по 
подадено заявление по ЗДОИ (вх. № 61-00-164/25.06.2021 г.) “С Решение № 232 по Протокол № 19 от 
02.03.2021 г. на Общински съвет - Разград е приет Бюджетът на Община Разград за 2021 година, в който 
разпределението на разходите на кметствата и населените места с кметски наместници, по дейност 
“Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” и дейност “Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” във функция “Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, са на база показатели за 
дължина на общинска пътна и улична мрежа и население по данни на Националния статистически 
институт към 15.12.2020 г. в съотношение 80:20.”
С общо 280 000 лв. целеви средства от държавния бюджет са извършени улични ремонти на 4 
населени места в община Разград.

Населено място Бюджет в лева Площ в кв. м. Брой улици
Киченица 83 333.33 лв. 4947 кв.м 9 улици
Ясеновец 83 333.33 лв. 5070 кв.м 15 улици
Дряновец 66 666.67 лв. 3994 кв.м 15 улици
Благоево 46 666.67 лв. 3020 кв.м 5 улици
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Защо има голяма разлика в цената на уличните ремонти в селата?

Огромна е разликата в средствата за ремонт - средно на квадратен метър за малките населени 
места, финансирани с държавни средства (Републикански бюджет) и за селата, финансирани с 
общински средства (община Разград). С 99 566.67 лева общински средства се ремонтират 17 745 
кв.м улици (средно 5.61 лв. на квадратен метър). Същата обща площ (17 031 кв.м) на улици само в 4 
села е ремонтирана с 280 000 лева държавни средства (средно 16.44 лв. на кв.м).

Защо има три пъти разлика в цената на ремонтите по улиците на една и съща община (Разград) 
от един и същ изпълнител (“Пътно строителство” ООД)?

Три пъти е разликата в стойността на ремонта на кв.м за приблизително една и съща площ. 
Логично ли е пътните ремонти с държавни средства да бъдат 3 пъти по-скъпи от ремонтите, 
финансиран с общински средства на гражданите на Разград?

Възможно е неправомерно разходване и/или пренасочване на средства, като или са значително 
занижени средствата за ремонт с общински средства и пренасочване на държавни средства за ремонт 
на пътищата, предназначени за общинско финансиране, смятат специалисти в областта. Възможно 
е да има неправомерно завишаване на средствата за ремонт с държавно финансиране. АДФИ е 
установила подобна практика в друга съседна община в област Разград (община Лозница).39

Кой получи всички пари за ремонт без конкуренция?
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. Прогнозната 
стойност на договора е 1 583 333.33 без ДДС. Договорът е сключен на 14.07.2021 г. На 23.09.2021 г. към 
договора е сключен анекс, с който стойността е завишена с 53 321.55 лева без ДДС. Средствата са 
предназначени за изграждане на кръгово кръстовище пред Автогара Разград. Изграждането му не 
било заложено в техническата спецификация на поръчката и това налагало сключването на анекс за 
допълнителни средства за изграждането на пътното съоръжение.
Осигурените средства са последният подарък за град Разград от раздаваните “пари от джипката” на 
отиващото си правителство на Бойко Борисов. Ако организацията и провеждането на процедурата може 
да се опише с една дума, то тя е “бързина”. Крайният срок за подаване на оферти е 25.05.2021 г., 23:59 
часа. Със Заповед № 662 от 26.05.2021 г. на кмета на Община Разград е назначена комисия за избор на 
изпълнител. Комисията провежда първото си заседание на 26.05.2021 г. от 14.00 часа. Явно бързината 
е рефлектирала на концентрацията и в протокол №1 от 26.05.2021 г. е записано: “До крайния срок 
за получаване на оферти-23:59 часа на 25.05.2021 г.в системата ЦАИС ЕОП са подадени три оферти за 
участие: Оферта от участника “СТРОЙМОНТАЖ” ЕАД с № OF423574, подадена на 25.05.2021 г., 14:26:36 ч.;”.
Как “Строймонтаж” ЕАД получи всички пари за ремонт без конкуренция?
Участниците не са трима, а е само един, става ясно от останалите протоколи на комисията. Следващите 
заседания (съответно протоколи на комисията) са от дати 02.06.2021 г., 08.06.2021 г. и 15.06.2021 г. 
Комисията по избора няма никакви забележки към документацията на единствения (местен) участник. 
Обобщено е обсъдена документацията на участника, без конкретно да се разгледат всички изисквания. 
Няма забележки за отклонения от линеен график, който дори не се споменава дали съществува. 
Единственият участник е класиран на първо място без никакви забележки. Съставените от комисията 
по избора общо 4 протокола са с обем общо от 10 страници.

Има ли корупция в обществените поръчки в Разград?
Пазаруването само с фактура, без да има прозрачно състезание, дава широки граници за 
харчене на пари ... по целесъобразност. Разпоредбата на чл. 20, ал.4 от ЗОП дава възможност 
на възложителите на обществени поръчки да възлагат директно на изпълнители на обществени 
поръчки без провеждане на процедури до определен размер на стойностни прагове. За услуги 
стойностният праг е до 30 000 лева без ДДС (36 000 лв. с ДДС).

КОЙ ПОЛУЧИ ВСИЧКИ ПАРИ ЗА РЕМОНТ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ?
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Колко струват коледните лампички?
Кой избра фирмата от Варна?
За сумата от 35 880 лв., през лятото на 2021 г. Кметът Денчо Бояджиев сключва договор с фирма “G&D 
electro group” ООД - гр. Варна. Фирмата доставя/продава на Община Разград коледна украса, описана в 4 
позиции. Договорената сума е на ръба на допустимите прагове по Закона за обществените поръчки. До 36 
000 лв. с ДДС могат да се правят т.нар. директни възлагания. Случаят е точно такъв... До 16.12.2022 г. “G&D 
electro group” ООД получава 95% от цялата сума по договора, или 34 086 лв. Прилича на наем на лампички...
Дали този договор е изгоден за гражданите на Разград?
Договор с предмет “Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на коледна украса” е сключен на 
13.08.2021 г. между Община Разград, чрез кмета Денчо Бояджиев, от една страна като възложител, и 
“G&D electro group” ООД (гр. Варна, ЕИК: 205734733), представлявано от управителя Георги Пенчев, от 
друга, в качеството му на изпълнител. Стойността на договора е 29 900 лева без ДДС.

Привлича внимание предмета на договора, който е “изработка, доставка, монтаж и демонтаж 
на коледна украса” и обстоятелството, че възложителят става собственик след монтажа 
на лампички и кабели. Доставчикът на коледната украса е позната фирма на разградската 
общественост и на кмета на Община Разград, тъй като подобна коледна украса и ефектно 
осветление на публични сгради, е предоставена под наем през зимата на 2020–2021 г. Сумата за 
наем от предходната зима е близка до сумата по цитирания договор за продажба/наем.

За “Безплатната ледена пързалка за гражданите на Разград”...
Сключен е договор за 36 000 лв. за наем на ледената пързалка за два месеца. Проведена е “малка 
обществена поръчка” с директно възлагане, като “случайно” сумата е на границата да не се проведе 
събиране на оферти с обява.

Поръчката е възложена в нарушение на ЗОП. Възложителите могат да възлагат директно 
обществени поръчки с прогнозна стойност, помалка от 30 000 лв. - при доставки и услуги извън 
тези по т. 2 (чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП). Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 30 000 
лв., което обуславя възлагане чрез събиране на оферти с обява (съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП).

КОЙ избра фирмата  собственик на ледената пързалка?
Сключен е договор за наем на ледена пързалка на 22.12.2021 г. между Община Разград, като възложител 
и “ТУРИСТ ТРЕЙН ЕУ” ЕООД, гр. София (ЕИК: 206456728), представлявано от управителя Константин 
Димитров, като изпълнител. Дружеството приема да предостави за временно и възмездно ползване 
движими вещи за изграждане и обслужване на ледена пързалка.
Колко хиляди лева плати Кметът на Разград за ЕДНА “обществена поръчка”?
Стойността на договора е 30 000 лева без ДДС, а срокът на договора е два месеца. Възложителят 
заплаща 70% от стойността на договора в 5-дневен срок след сключването му и 30% в деня, следващ 
извършване на монтажа. Плащането е извършено с две фактури - за 25 200 лева на 22.12.2021 г. и за 10 
800 лева на 30.12.2021 г.
Защо фирмата получи цялата сума (36 000 лв.) преди да предостави дори 1% от услугата?

Община Разград заплаща допълнително 10 624.42 лева разходи за електроенергия, показват 
документи, получени по Закона за достъп до обществена информация.

Колко часа на ден работи пързалката?
“Пързалката ще е с работно време от 10,00 до 22,00 ч. всеки ден в продължение на 2 месеца” според 
публикация в страницата на Община Разград от 31.12.2021 г. В действителност се оказва, че пързалката 
работи до 21.00 часа, съгласно табела с работно време на място, а не до 22.00 часа. На практика 
пързалката предлага безплатен достъп на гражданите на Разград не в продължение на 2 месеца, както 
шумно се разгласява от местната власт.
Защо спря ледената пързалка в Разград в средата на месец февруари 2022 г.?
Пързалката престана да функционира и не се допускат граждани до нея след средата на месец 
февруари 2022 г. Съгласно подписания договор с изпълнителя, той се сключва за срок от два месеца, 
считано от датата на подписване на 22.12.2021 г. Изпълнителят се задължава да въведе “обектите” в 

КОЛКО СТРУВАТ КОЛЕДНИТЕ ЛАМПИЧКИ?
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експлоатация не по-късно от 24.00 часа на 30.12.2021 г. съгласно договора, независимо че е сключен за 
срок от два месеца от датата на подписването.
Не се предвижда предлагане на услуга “безплатно пързаляне” за периода от подписването до 
въвеждането в експлоатация, се установява при анализ на договора. От публикациите на Община 
Разград и местните медии, точната дата за реално въвеждане в експлоатация на обекта, не се 
установява по безспорен начин посоченият срок да е спазен от изпълнителя “ТУРИСТ ТРЕЙН ЕУ” ЕООД.
Защо Община Разград плати близо 50 000 лв. за нещо, като “безплатна за гражданите ледена 
пързалка”?

Удоволствието да ползват “безплатно” зимна пързалка струва на жителите на град Разград 
близо 50 000 лева, показва първият опит на местната власт да поръча “нещо, като нищо”.

Може ли да сложиш бариера, за да паркираш?
Оказва се, че може, ако си кмет на Община Разград.
Изградена е бариера (техническо съоръжение) зад административната сграда на Община Разград, до 
сградата на ОД на МВР - Разград. Бариерата установява специален режим на достъп и възпрепятства 
достъпа на граждани и автомобили до сградата на Община Разград. Бариерата възпрепятства и 
достъпа до техни собствени имоти, предимно гаражи на девет частни собственици.
Изградената бариера прегражда пътя и достъпа на граждани и е проява на явна дискриминация към 
широк кръг граждани. Бариерата създава привилегии на тесен кръг местни управници (кмет на община 
Разград и четирима заместник- кметове).
Сключен е договор за “Доставка и монтаж на бариера за контрол на достъп до паркинг общинска 
собственост” на историческата дата 09.09.2021 г. между Община Разград, представлявана от кмета 
Денчо Бояджиев, от една страна като възложител, и “СОД ИНЖ - ГРУП” ООД, ЕИК 204469634, със 
седалище гр. Разград, ул. “Цар Симеон” № 5, представлявано от Анастас Анастасов, от друга страна 
като изпълнител. Стойността на договорената поръчка е в размер на 6 583,29 лв. (шест хиляди 
петстотин осемдесет и три лева и двадесет и девет стотинки) без вкл. ДДС, съгласно представената от 
изпълнителя оферта с вх. № 215/31.08.2021 г.
Има ли терористична опасност до сградата на МВР в Разград?
По Закона за достъп до обществена информация са получени документи за бариерата. Предоставена 
е Заповед №2920/31.10.2008 г. на кмета на Община Разград, издадена преди около 15 години, в 
която липсва правно основание за поставяне на бариера. Със същата заповед се определят места за 
паркиране на различни държавни и общински институции.
Община Разград, чрез кмета Денчо Бояджиев, е сключила договор за обществена поръчка, като 
е похарчила 6 583.29 лева без ДДС. Разходвани са обществени средства за създаване на лични 
привилегии и удобства на определени лица и същевременно за ограничаване на права и достъп 
на гражданите на Разград. В случай, че се създават привилегии за определени лица с поставяне 
на ограничителен достъп, може да бъде приемлив за обществото при условие на създаване на 
възможности за интеграция на хората с увреждания.
Бариера на паркинга зад Кметството в Разград лошо управление ли е?
Окръжна прокуратура - Разград беше сигнализирана от Центъра за съзидателно правосъдие за 
извършване на неправомерни действия. Държавното обвинение в областния град прекратява 
преписката въз основа на изпратено писмо от община Разград, в което е посочено, че бариерата е 
поставена с цел осигуряване на зона за сигурност и контрол на достъпа до сградата на общината, за 
което е изпратена съгласувателна процедура до ДАНС.
Бариерата е поставена, за да се ползва част от паркинг до сградата на Община Разград. За осигуряване 
на спокойствието на управниците е използван аргумент за “терористична опасност”. Издаден е документ, 
който се позовава на Закона за противодействие на тероризма и Наредба №8121з-1225 от 27.09.2017 г.
Нелепо е да се говори за наличие на тероризъм в Разград
Отказът на държавното обвинение в Разград е обжалван пред Апелативна прокуратура - Варна с 
мотиви за липса на основание за отхвърляне на жалбата - бариерата е поставена непосредствено до 
сградата на ОД на МВР - Разград. Полицейската дирекция е една от най-охраняваните сгради в Разград. 
Друго основание е наличието на дискриминационна практика и ограничаване на придвижването. 
Жалбата е оставена без уважение с Резолюция (14.03.2022 г.). Отказът е обжалван пред Върховна 
касационна прокуратура.

МОЖЕ ЛИ ДА СЛОЖИШ БАРИЕРА, ЗА ДА ПАРКИРАШ?
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Стойността на две от трите поръчки е на границата на прага от 30 000 лева без ДДС, до който се 
допуска директно възлагане без провеждане на “събиране на оферти с обява”.

Защо една фирма печели търговете за пътни ремонти в 
Община Завет?

Наблюдавани са ограничен брой обществени поръчки (28 бр.), от които пазарни консултации са повече от 
половината (15 бр.) от общия брой. Концентрацията на договори само в една фирма, която печели всички 
пари за ремонти на пътища и улици в малката община, прави впечатление. Прокуратурата проверява 
поръчка за хранителни продукти, спечелена от доставчик, предложил най-висока цена. Липса на 
участници, грешки в документацията за участие и отстраняване на участващи в процедурата участници, 
са основните причини за непровеждане на обществени поръчки.
Поръчка “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Детска градина “Слънчо” гр. Завет, Детска 
градина “Червената шапчица” с. Брестовене и Детска градина “Радост” с. Острово” е открита на 29.04.2021 
г. Прогнозната стойност е 64 014 лева без ДДС. Оферти за участие подават 7 дружества: 1. ”Транс Ко” 
ЕООД, ЕИК: 131230324; 2. “АБ-Терм” ООД, ЕИК: 109569979; 3. “Смарт Бизнес къмпани” ЕООД, ЕИК: 201741844; 
4. “Робуста” ООД, ЕИК: 115147155; 5. “БИС” ООД, ЕИК: 102904211; 6. “ВЕРА-94” ЕООД, ЕИК: 831242162 и 7. 
“ХОТ ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК: 103910835. Комисията по избора отстранява от участие 4 участници, като до 
класиране са допуснати 3 участници. Класирането е съгласно критерий “най-ниска предложена цена”: 
1-во място - “Смарт Бизнес къмпани” ЕООД с предложена цена 49 963.92 лева. 2-ро място - “БИС” ООД 
с предложена цена 55 885 лева. 3-то място - “Транс Ко” ЕООД, с предложена цена 62 919.92 лева. С 
класираният на първо място участник “Смарт Бизнес къмпани” ЕООД е сключен договор за изпълнение.
Процедура “Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване на улици в населени 
места на територията на Община Завет през експлоатационни сезони 2021/2022 г., 2022/2023 г., 
2023/2024 г. по осем обособени позиции” е открита на 21.05.2021 г. Прогнозната стойност е 345 460 
лева без ДДС. По всички 8 обособени позиции кандидатства само един участник “Път консулт” ООД 
гр.Разград, ЕИК: 116044896, с когото са сключени осем договора за изпълнение.
Процедура “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 15.07.2021 г. Прогнозната стойност е 113 303.71 лева без ДДС. До крайния срок за подаване 
на оферти - 05.08.2021 г. не е подадена нито една оферта. Процедурата е прекратена на 17.08.2021 г. 
поради липса на участници. Процедурата отново е обявена на 22.12.2021 г. при същите условия. Срокът 
за подаване на оферти е 04.02.2022 г. В обявения срок не е подадена нито една оферта и процедурата е 
прекратена с решение на възложителя от 22.02.2022 г.
Процедура “Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи във връзка с 
изпълне нието на проект: “Подобряване на визията и функционалността съгласно съвременните 
изисквания на об щин ска социална инфраструктура чрез “Реконструкция на сградата на Домашен 
социален патронаж гр. Завет” е открита на 04.08.2021 г. Прогнозната стойност е 97 789.59 лева без ДДС. 
Оферти за участие в про це дурата подават двама участници: “Валтекс нетуъркс” ЕООД, ЕИК: 204197807 
и “САВ-РАЗГРАД” ООД, ЕИК: 200425047. Комисията по избора отстранява и не допуска до класиране и 
двамата участници, първия на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, а втория на основание чл. 107, т.2, б. “а” от 
ЗОП. Възложителят прекратява про цедурата на 26.10.2021 г. поради липса на допуснати до класиране 
участници. Процедурата е открита пов тор но на 19.11.2021 г. при същите условия. Прогнозната стойност 
е без промяна (97 785.59 лева без ДДС). Про цедурата отново е прекратена от възложителя на 06.01.2022 
г. поради липса на подадени оферти за участие.
Пазарна консултация с предмет “Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет” е 
обявена на 04.10.2021 г. Оферта подава само един участник - “САВ-Разград” ООД в размер на 298 802.72 
лева. С решение на възложителя посочената в офертата цена е определена за прогнозна стойност. Десет 
дни по-късно процедурата е обявена официално с Обособена позиция № 1: “Текущ ремонт на улична 
мрежа в с. Брестовене и с. Острово”; Обособена позиция № 2: “Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Завет с. 
Веселец и с. Сушево”, открита на 15.10.2021 г. Прогнозната стойност е 298 802.72 лева без ДДС. Процедурата 
е прекратена от възложителя поради несъответствия в изготвената от възложителя документация за 
участие. Решението за прекратената процедура поради открити несъответствия отваря повече въпроси 
за липсата или не на (предварително) известни изпълнители на процедурата. Друг възможен въпрос е 
готовността на възложителя реално да възложи поръчката по ЗОП и да бъде изпълнена в срок.
През месец ноември 2021 г. кметът на община Завет обявява две поръчки за рехабилитация и ремонт 
на улици в три населени места. Процедурата “Реконструкция и рехабилитация на улици в населени 
места на община Завет, Подобект 4: Улици в с. Иван Шишманово, 4.3: ул. “Беласица” от ОК 8 до ОК 61” е 

ЗАЩО ЕДНА ФИРМА ПЕЧЕЛИ ТЪРГОВЕТЕ ЗА ПЪТНИ РЕМОНТИ В ОБЩИНА ЗАВЕТ?
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открита на 01.11.2021 г. Прогнозната стойност е 89 006.07 лева без ДДС. Оферта за участие подава един 
участник “Път консулт” ООД гр.Разград, ЕИК: 116044896, с когото е сключен договор за изпълнение. 
За ремонт на улиците в две съседни села е открита на 25.11.2021 г. процедурата “Текущ ремонт на 
улична мрежа в с. Брестовене и с. Острово, община Завет”. Прогнозната стойност е 84 146 лева без 
ДДС. Оферта за участие подава само “Път консулт” ООД гр.Разград, ЕИК: 116044896, с когото е сключен 
договор за изпълнение.

Процедури община Завет

Други Пазарни консултации

46%
54%

Забелязва се двойно намаление (38%) дела на пазарните консултации в края на наблюдението. В 
началото на проекта консултациите са били две трети (67%). Общо за целия период на гражданско 
наблюдение делът е повече от половината (54%). Може да се предполага каква е целта на местната 
власт в една от най-малките общини в област Разград при използване на способа на пазарни 
консултации и как това се отразява на икономическото развитие на община Завет.

Процедури според брой участници

1 участник >1 участник

43%

57%

Превес имат процедурите (57%) с поне 2 участници, което дава известни гаранции за конкуренция. 
В по-голяма част от процедурите (57%) има поне 2 участници. Само по 1 участник има в над две пети 
(43%) от поръчките.

Наличие на състезание

със състезание без състезание

със състезание
57%

без състезание
43%

ЗАЩО ЕДНА ФИРМА ПЕЧЕЛИ ТЪРГОВЕТЕ ЗА ПЪТНИ РЕМОНТИ В ОБЩИНА ЗАВЕТ?
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Наблюдава се положителна тенденция. Състезание има в по-голяма част (57%) от процедурите, като 
в две (43%) няма състезание. Висок е делът на пазарните консултации. Завършили с подписване на 
договора са една четвърт (25%) от процедурите и толкова са прекратените процедури (27%).

Обществени поръчки в Община Завет
(Общо обявени процедури - 28)

Процентното разпределение на всяка от трите категории е дадено спрямо 28 (100%) 

Проведени процедури: 22 Прекратени процедури: 6 Пазарни консултации: 15

Проведени
процедури

79%

Прекратени
процедури

21%

Пазарни
консултации

54%

Изводи и наблюдения за община Завет

Наблюдавана е процедура с рекордно участие на 13 кандидати, от които комисията по избора 
отстранява 4 и допуска до класиране 9.
1. Общо Община Завет е обявила 28 процедури, от които 15 са пазарни консултации. Може да се 

посочи за положителна практика използването на този метод. Община Завет е единствената 
в област Разград, която провежда проучване на пазарната среда.

2. Чрез пазарни консултации възложителят търси ориентиране в пазарната среда и получаване 
на информация за налични евентуални участници на пазара, пазарни цени, информация за 
стоки и услуги и тяхното качество.

3. Голяма част от процедурите по ЗОП се прекратяват поради различни причини. От 6 
прекратени процедури - 3 поради липса на участници, 1 - поради допусната грешка в 
документацията за участие и 2 - поради отстраняване на всички участници.

4. Само един участник (“Път консулт” ООД, гр. Разград) печели всички 3 обществени поръчки за 
ремонтни и възстановителни дейности на пътища, зимно поддържане, текущи ремонти на 
улични мрежи в община Завет.

5. Наблюдава се слаба активност по отношение на провеждане на обществени поръчки с 
възложител кмета на Община Завет, с уточнение повече от половината обявени процедури са 
пазарни консултации (15 бр.)

Може ли народен избраник да запуши устата на свободните 
граждани?

Допустимо ли е Кмет да съди Сдружение за клевета и обида?
Приключи първото дело за сплашване и опит да се скрие истината как се харчат народните пари от 
местните управници в Лудогорието.
Иска ли Кметът на Завет да стане известен със заведеното от него Първо дело против публичното 
участие (т.нар. SLAPP) на Център за съзидателно правосъдие/ Center for Creative Justice?

Абревиатурата SLAPP дела (Strategic Lawsuit Against Public Participation) означава Стратегически 
иск срещу публично участие. SLAPP дела се завеждат срещу журналисти и граждански 
активисти, за да бъдат притискани и тормозени, като се принуждават да отделят средства, 
време и енергия в изтощаващи процеси, някои от които продължават с години.

ЗАЩО ЕДНА ФИРМА ПЕЧЕЛИ ТЪРГОВЕТЕ ЗА ПЪТНИ РЕМОНТИ В ОБЩИНА ЗАВЕТ?
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Имат ли юридическите лица физическо здраве и психика? Търпят ли болки и страдания? Изпитват 
ли чувства?
Община Завет заведе срещу Сдружение “Център за съзидателно правосъдие” съдебно дело за 
публикуване и разпространяване на клеветнически уронващи авторитета неверни твърдения и поиска 
от съда да присъди в полза на Общината обезщетение за нанесени имуществени вреди в размер на 
1000 лева. Съдебният иск е заради констатация в Междинния доклад от гражданското наблюдение, 
че заради дребна техническа грешка е отстранен участник, който предлага ценова оферта с 56 429.39 
лева по-ниска цена, и е сключен договор с доставчик, който струва с 56 429.39 лева повече на жителите 
на община Завет. Разградски районен съд се произнесе с решение (гр.д. № 1737/2021 г.), с което уважи 
иска на Община Завет в пълен размер.

С няколко нетипични въпроса се обърна към окръжната съдебна инстанция в Разград 
Центърът за съзидателно правосъдие. Подложено на съдебен контрол е решение на Районен 
съд - Разград, според което Центърът за съзидателно правосъдие трябва да заплати 
на Община Завет 1 400 лева за претърпени неимуществени вреди и разноски. Обект на 
оплакването на Кмета на Община Завет е междинен доклад, изготвен по проект “Граждански 
наблюдател Разград”, а именно “Сключен е неизгоден договор, който струва на жителите на 
Община Завет с 56 429.39 лв. повече”.

В жалбата се посочва, че решението е неправилно, незаконосъобразно, постановено в нарушение на 
материалния и процесуален закон, постановено при неизяснена фактическа обстановка и превратно 
тълкуване на доказателства, несъобразено с националната съдебна практика и практиката на 
Европейския съюз, противоречащо на основни права и свободи и принципи в правото.
На първо място решението противоречи на свободата на изразяване, като основно човешко право. 
Член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (ВДПЧ) гарантира правото на свобода на 
изразяване: “Всеки има право на свобода на мнението и на изразяването; това право включва правото 
да се изразяват мнения без вмешателства и да се търси, получава и разпространява информация и 
идеи чрез всякакви средства и без оглед на граници”. Свободата на изразяване е закриляна и от чл.10 
от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), който гласи: “Всеки има правото на свобода 
на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава 
и да разпространява информация и идеи..”. Българският основен закон също гарантира свободата на 
изразяване. Съгласно чл. 39, ал.1 от Конституцията на Република България, всеки има право да изразява 
мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

Посочва се, че решението на Районен съд - Разград противоречи на основно задължение на 
българските съдилища да прилагат международното право и основния закон на страната - 
Конституцията на Република България поради гореизложеното.

На следващо място, искът е недопустим, алтернативно неоснователен. Неимуществените права 
са неосезаеми, нямат парична оценка, а е невъзможно след правонарушение те да се възстановят 
в натура. Поради това възможността в полза на носителя на такова право да възникне вземане за 
парично обезщетение, е въпрос на законодателна концепция.

В жалбата се посочва, че само физическите лица имат психика и физическо здраве и са 
способни на неблагоприятни субективни усещания и преживявания. Юридическите лица нямат 
физическо здраве и психика. Те не търпят болки и страдания и не изпитват чувства. За тях е 
неприсъщо и да са отмъстителни.

Решението на съда не кореспондира с практиката на Европейския съд по правата на човека 
(ЕСПЧ) и новата практика на националните съдилища. Въз основа на някои решения на ЕСПЧ 
в последните години и националната съдебна практика започна да присъжда обезщетения за 
неимуществени вреди в полза на юридически лица. Европейският съд по правата на човека в 
някои случаи през последните години определя обезщетения за неимуществени вреди в полза на 
юридически лица, включително на религиозни институции, на представители на различни общности 
и без изискване да са правосубектни, а и на последователи на вероизповедания и на политически 
партии и движения. Няма и не е възможно противоречие между цитираните решения на ЕСПЧ и 
отрицателно становище на Център за съзидателно правосъдие, че юридическо лице, представител на 
публичен сектор (община), може да търси и съответно получи обезщетение за неимуществени вреди. 
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В тази връзка, цитираната в съдебното решение на Районен съд - Разград съдебна практика, която 
дава възможност на юридически лица да търсят обезщетение за неимуществени вреди, е неотносима 
и неприложима към обжалваното съдебно решение.
В жалбата се споменава приложното поле за търсене на неимуществена отговорност според 
практиката на Европейски съд по правата на човека. ЕСПЧ е органът, който следи за спазване на ЕКЗПЧ, 
включително в частта, признаваща на юридическите лица правото на обезщетение за неимуществени 
вреди. Съгласно съществуващата практика на Европейския съд по правата на човека, юридически лица 
могат да търсят обезщетение само в конкретно определени случаи на нарушение на правата на човека:

	y при неосигуряване на справедлив съдебен процес в разумен срок (чл.6 ЕКЗПЧОС);
	y при неспазване правото за свободно изрязване на изповядвана религия (чл.9 ЕКЗПЧОС);
	y при неосигуряване на ефикасни правни средства за защита пред съответните национални 

власти (чл. 13 ЕКЗПЧОС);
	y при нарушено право за събранията и сдружаването (чл.11 ЕКЗПЧОС);
	y при нарушено право на защита от дискриминация (чл.14 ЕКЗПЧОС).

Твърди се в жалбата, че решението на Районен съд - Разград е в съществено противоречие с 
принципите за свобода на изразяване и защита на доброто име в законодателството относно 
обидата и клеветата. Принципите се основават на международното право и стандартите, 
доразвиващи практиката на държавите и основните принципи на правото, признати от 
общността на народите.

Решението е постановено при неизяснена и невярна фактическа обстановка, се посочва в жалбата. 
Районен съд - Разград неправилно е приел, че в израза за сключен неизгоден договор за Община 
Завет и нейните жители, договор, струващ с 56 429.39 лева, посочената сума е невярна, недоказана 
и поради това е с клеветническо съдържание. Според съда дори и при аритметично пресмятане не 
се установявало, евентуално сключен договор с друг участник да е с 56 429.39 лева по-ниска цена. В 
случай, че Районен съд - Разград беше направил справка в публичната интернет страница на Агенцията 
за обществени поръчки, беше се запознал с протоколите на комисията по избора, и направил няколко 
аритметични пресмятания, можеше да установи, че разликата между сбора на цената на сключения 
договор и цените по оферти на отстранените участници за най-ниска оферта за всяка обособена 
позиция, е ТОЧНО 56 429.39 лева. Посочената информация в доклада е публична.
По някои от обособените позиции двамата отстранени участници дават по-ниска ценова оферта от 
спечелилите, както следва: По обособена позиция №2 - с 28 131.44 лева, по обособена позиция № 3 - с 
9 791.05 лева, по обособена позиция № 4 - с 10 740.90 лева, по обособена позиция № 5 - с 6 377.15 лева 
и по обособена позиция № 6 - с 1 451.85 лева. Сборът от горепосочените суми, дадени като най-ниски 
ценови оферти от отстранените участници, е на стойност 56 429.39 лева. Информацията е достъпна от 
публикуваните протоколи от комисията по избора в страницата на Агенцията за обществени поръчки.

Решението на Районен съд - Разград е обжалвано в срок и в момента е “висящо” пред Окръжен 
съд - Разград. Съдебното дело е с изключителна значимост за националното правораздаване в 
България. Евентуалното потвърждение на решението от Разградски окръжен съд и влизането 
на решението в сила, би поставило началото на ретроградна съдебна практика, ограничаваща 
правата и свободите на българските граждани и възможност на държавни и общински 
институции да оказват натиск чрез осъдителни съдебни решения върху свободни граждани, 
които имат критични позиции към управниците.

Защо има състезание само в 1/3 от проведените процедури в 
Община Исперих?

Реално състезание има само в 1/3 от проведените процедури в община Исперих. Близо половината 
от обществените поръчки са прекратени поради отстраняване на всички участници. Задълбочава 
се тенденцията на намаляване на участници, проявяващи интерес към участие в процедури по ЗОП 
с възложител кмета на Община Исперих. Предсказуемост и липса на реална конкурентна среда и 
състезание между участниците при процедурите на най-висока стойност. Наблюдава се намаление на 
броя на процедурите с 1 участник за участие - 36% от всички процедури. В началото делът е бил повече 
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от две пети (43%), а в края на наблюдението делът е намалял под една трета (31%). Констатира се двойно 
намаление по този показател в края на проекта (8%), като в началото делът е бил 50/50.
Гражданското наблюдение в Община Исперих констатира 41 обществени поръчки през наблюдавания 
период. Прави впечатление големия брой на прекратените процедури - общо 18 на брой (44%) от 
наблюдаваните. Причините за прекратяването са: при 8 процедури - поради липса на участници; 
при 7 - поради отстраняване и недопускане на всички участващи до класиране; при 2 - поради отказ 
на спечелилия участник, да подпише договор с възложителя; при 1- поради допусната грешка от 
възложителя в документацията за участие. От 23 процедури, при 8 е имало само по един участник, при 
2 - комисията по избора допуска до класиране само по един участник, и при 9 процедури до реално 
състезание достигат повече от един участник.
Поръчка “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за подкрепа на лица 
с увреждания и техните семейства, вкл. тежки множествени увреждания в гр. Исперих” по обособени 
позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане; Обособена позиция 
№2: Доставка и монтаж на специализирано оборудване; Обособена позиция №3: Доставка и монтаж на 
електрическо оборудване; Обособена позиция №4: Доставка и монтаж на компютърна техника” е открита 
на 08.03.2021 г. Прогнозната стойност е 70 492.48 лева без ДДС. Оферти за участие подават по всяка 
една обособена позиция участниците: Обособена позиция №1: 1. “Лидер консулт” ЕООД; 2. “Макс офис”Е 
ООД; 3. “АМО 90” ЕООД; 4. “Смарт бизнес къмпани” ЕООД; 5. “Гамео” ЕООД. Обособена позиция №2: 1. 
“Школснаб-2001” ЕООД; “АБВ земеделие” ЕООД; 3. “БГ Интернешънъл” ЕООД; 4. “Макс офис” ЕООД; 5. “Смарт 
бизнес къмпани” ЕООД. Обособена позиция №3: 1. “БГ Интернешънъл” ЕООД; 2. “Макс офис” ЕООД; 3. “Ел 
Би експерт” ЕООД; 4. “Вивиън Хелт проджектс” ООД; 5. “АМО 90” ЕООД; 6. “Смарт бизнес къмпани” ЕООД. 
Обособена позиция №4: 1.“Макс офис” ЕООД; 2. “Макс офис” ЕООД; 3. “Стемо” ООД; 4. “Специализирани 
бизнес системи” АД; 5. “Ес Би Ес трейдинг” ООД; 6. “АМО 90” ЕООД. Комисията по избора отстранява 
заради несъответствия в документацията участниците: По обособена позиция №1- “АМО 90” ЕООД. По 
обособена позиция №2 -“БГ Интернешънъл” ЕООД. По обособена позиция №3 -“БГ Интернешънъл” ЕООД, 
“Вивиън Хелт проджектс” ООД и “АМО 90” ЕООД. По обособена позиция №4 - “АМО 90” ЕООД.
Изготвено е класиране: Обособена позиция №1: 1-во място ”Смарт бизнес къмпани” ЕООД с ценова оферта 
17721.44 лева; 2-ро място “Макс офис” ЕООД с ценова оферта 21 682.42 лева; 3-то място “Лидер консулт” 
ЕООД с ценова оферта 26053.99 лева; 4-то място “Гамео” ЕООД с ценова оферта 28 449 лева. Обособена 
позиция №2: 1-во място ”Смарт бизнес къмпани” ЕООД с ценово предложение 12 802.74 лева; 2-ро място 
“Макс офис” ЕООД с ценово предложение 13 984.29 лева; 3-то място .”Школснаб-2001” ЕООД с ценово 
предложение 14970 лева; 4-то място “АБВ земеделие” ЕООД с ценово предложение 16 250 лева. Обособена 
позиция №3: 1-во място ”Смарт бизнес къмпани” ЕООД с ценово предложение 5 534.38 лева; 2-ро място “Ел 
Би експерт” ЕООД с ценово предложение 6 520 лева; 3-то място Макс офис” ЕООД с ценово предложение 6 
992.10 лева. Обособена позиция №4: 1-во място “Смарт софт” ЕООД с ценово предложение 9600 лева; 2-ро 
място Ес Би Ес трейдинг” ООД с ценово предложение 10 064 лева; 3-то място Макс офис” ЕООД с ценово 
предложение 10 291. 64 лева; 4-то място “Специализирани бизнес системи” АД с ценово предложение 10 
499 лева; 5-то място “Стемо” ЕООД с ценово предложение 11 581 лева. Сключени са договори за изпълнение 
класираните на първи места по всяка една обособена позиция, които са обявени за победители.
Поръчка “Доставка на строителни материали за нуждите на община Исперих” е открита на 08.03.2021 г. 
Прогнозната стойност е 69 900 лева без ДДС. Оферта за участие подава само един участник - “Бруда-2” 
ЕООД, гр. Исперих, ЕИК: 203815115. Комисията по избора отстранява от участие и не допуска участника до 
класиране с мотиви: “1. Участникът е предложил обща цена за изпълнение в размер на 8 760,38 (осем хиляди 
седемстотин и шестдесет лева и тридесет и осем стотинки) лв. без ДДС и 10 512,50 /десет хиляди петстотин 
и дванадесет лева и петдесет стотинки) както и единични цени на всеки вид материал от приложеното КСС. 
Съгласно приложената количествено-стойностна сметка, цената, получена от сбора на единичните цени на 
видовете материали в колона “обща стойност с ДДС” е в размер на 10 512,46 лв. Ценовото предложение 
има две цени - със и без ДДС, изписани цифров и словом, които не си кореспондират. Предлаганата 
цена без ДДС не формира изписаната цена с ДДС. 2. В КСС от офертата на участника е констатирано, че 
в КСС на участника липсват ред: 505 “кух профил 12/12/2” и ред 513 “кух профил 20/20/2 - 6 м”. Заради 
отстраняването на единствения участник, процедурата е прекратена на 07.05.2021 г.
Поръчка “Доставка на един брой нов специализиран камион за сметосъбиране и сметоизвозване на 
твърди битови отпадъци, оборудван с гребло за нуждите на община Исперих” е открита на 18.03.2021 г. 
Прогнозната стойност е 200 000 лева без ДДС. Оферта за участие подава един участник - “Булавто” АД, 
ЕИК: 813027681, с ценово предложение от 187 733 лева, с когото е сключен договор за доставка.
Поръчка “Доставка на нов трактор с ремарке и инвентар за нуждите на община Исперих” е открита на 
26.03.2021 г. Прогнозната стойност е 62 083.33 лева без ДДС. Процедурата е прекратена на 05.05.2021 г. 
поради липса на участници.

ЗАЩО ИМА СЪСТЕЗАНИЕ САМО В 1/3 ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ?
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Поръчка “Закупуване и доставка на инертен материал - несортиран трошен камък, с транспорт на Изпъл-
нителя за нуждите на Община Исперих” е открита на 14.04.2021 г. Прогнозната стойност е 69 900 лева без 
ДДС. Оферти за участие подават петима участници: 1. “Парт инженеринг логистик” ЕООД, ЕИК: 204612897, 
2. “Ергин транс 2004” ЕООД, ЕИК: 203083430, 3. “Елит-пътна сигнализация” ЕООД, ЕИК: 103800009, 4. “Път 
консулт” ООД, ЕИК: 116044896, 5. “Илкин” ЕООД, ЕИК:202100236. Според изис ква нията на процедурата 
участниците следва да посочат две цени на тон за несортиран трошен камък (с включен транспорт), за 
размер 0/40 мм и 0 /63 мм. Участниците правят следните ценови оферти: “Парт инже неринг логистик” 
ЕООД предлага цени 73 и 75 лева за тон; “Ергин транс 2004” ЕООД предлага цени 20.50 и 19.50 лева за тон; 
“Елит-пътна сигнализация” ЕООД предлага цени 14.90 и 14.40 лева за тон; “Път консулт” ЕООД предлага 
цени 17.30 и 16.80 лева за тон; “Илкин” ЕООД предлага цени 19 и 19 лева за тон. Комисията по избора 
първоначално отстранява участника “Илкин” ЕООД, защото в офертата си в обща цена за изпълнение 
вместо да посочи сбора между цените на двата размера трошен камък, който в случая е 19+19 = 38 лева, 
е посочил цена 69 000 лева (цената на прогнозната стойност на поръчката). Очевидно е, че става въпрос 
за техническа грешка. На участника не е предоставена възможност да отстрани грешката.
Комисията по избора изисква на осн. чл. 72, ал.1 от ЗОП на трима участници: “Ергин транс 2004” 
ЕООД, “Елит-пътна сигнализация” ЕООД, и “Път консулт” ООД, да предоставят подробни писмени 
обосновки за начина на образуване на предложената от тях цена за доставка, като определя 
5-дневен срок участниците да предоставят подробна писмена обосновка. В указания срок комисията 
констатира, че единствено участник “Път консулт” ООД е предоставил подробна писмена обосновка. 
“Ергин транс 2004”ЕООД, “Елит-пътна сигнализация” ЕООД не са предоставили в срок подробна 
писмена обосновка. На основание чл. 107, т.3 във вр с чл. 72, ал.1 от ЗОП, тези двама участници са 
отстранени от участие. Комисията по избора приема подробната обосновка на “Път консулт” ООД. 
Участникът е допуснат до класиране. Направено е класиране по показател най-добра цена. Първо 
място - “Път консулт” ООД, с предложена цена 34.10 лева. Второ място - “Парт инженеринг логистик” 
ЕООД, с предложена цена 148 лева. С класирания на първо място е сключен договор.
Поръчка “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и 
Домашен социален патронаж, на територията на Община Исперих по обособени позиции Обособена 
позиция № 1: Доставка на плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 2: Доставка на тестени и хлебни 
изделия; Обособена позиция № 3: Доставка на месо, месни продукти и риба; Обособена позиция № 4: 
Доставка на пакетирани стоки, консерви и подправки; Обособена позиция № 5: Доставка на плодове, 
мляко и млечни продукти” е открита на 14.04.2021 г. Прогнозната стойност е 576 000 лева без ДДС. По 
всяка една от обособените процедури оферти за участие подават участници: Обособена позиция № 
1: 1.Всестранна кооперация “Правда”; 2. “Паралел 92 трейд” ЕООД, 3. ЕТ “Мидия-Милен Ангелов”, 4. “Лъки 
сис” ЕООД. Обособена позиция №2: 1. “Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД, 2. “Паралел 92 трейд” 
ЕООД, 3. ЕТ “Мидия-Милен Ангелов”, 4. “Лъки сис” ЕООД. Обособена позиция №3: 1.Всестранна кооперация 
“Правда”; 2. “Паралел 92 трейд” ЕООД, 3. ЕТ “Мидия-Милен Ангелов”, 4. “Лъки сис” ЕООД. Обособена 
позиция №4: 1. “Паралел 92 трейд” ЕООД,, 2. “Лъки сис” ЕООД. Обособена позиция №5: 1.Всестранна 
кооперация “Правда”; 2. “Паралел 92 трейд” ЕООД, 3. ЕТ “Мидия-Милен Ангелов”, 4. “Лъки сис” ЕООД.
Участникът “Паралел 92 трейд” ЕООД е отстранен от Комисията по избора по всички обособени 
позиции (чл.107, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.9л, ал.5 от ППЗОП). До настъпване на обявената дата и 
час за декриптиране на ценовите предложения участник “ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД не е предоставил 
ключ за декриптиране на подадената от него оферта в съответствие с чл.9л, ал.4 от ППЗОП, 
поради което комисията не може да разгледа ценовото предложение на участника по всички 5 
обособени позиции. Участник “ЕТ “МИДИЯ - МИЛЕН АНГЕЛОВ” е отстранен от участие за обособена 
позиция №3 (чл.107, т.2, б. “а” от ЗОП). При извършване на проверка за числови и аритметични 
грешки, комисията е установила, че в попълнения образец на Количествено-стойностна сметка, 
участникът е предложил аритметически грешки в две позиции (ред 5 и ред 20). Отделно участникът 
е допуснал аритметическа грешка при пресмятане на общата цена за обособената позиция. При 
сборуване на предложените общи цени без ДДС по артикули комисията получи сума от 214 022,35 
лв. а участникът е попълнил сума от 213 847,35 лв. без ДДС, като обща цена за обособената позиция.
В изготвеното класиране двама от участниците са спечелили 5 обособени позиции: ЕТ “Мидия - 
Милен Ангелов” (ОП№1 и ОП№5) и “Лъки сис” ЕООД (ОП№2, ОП№3 и ОП№4). В срока за обжалване 
на Решението за определяне на изпълнител, в секция съобщения и разяснения в платформата 
към поръчката е постъпило писмо (Вх. №К-2535/15.06.2021 г.) от управителя на ЕТ “Мидия - 
Милен Ангелов”, който изрично е заявил отказ да сключи договор по обособена позиция №1 и 
Доставка на плодове и зеленчуци и Обособена позиция №5 “Доставка на мляко и млечни продукти”. 
Възложителят не сключва договор, когато класиран на първо място участник откаже да сключи 
договор (чл.112, ал.2, т.1 от ЗОП), като в този случай е предвидена правна възможност (чл.112, ал.3 
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от ЗОП) възложителят да измени влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с 
мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.
За изпълнител по обособена позиция №1 “Доставка на плодове и зеленчуци” класираният на второ място 
участник “Лъки сис” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Силистра, ул. “Харалампи Джамджиев” 
№1, подал оферта на 22.05.2021 г. За изпълнител по обособена позиция №5 “Доставка на мляко и млечни 
продукти” класираният на второ място участник “Лъки сис” ЕООД, със седалище и адрес на управление 
гр. Силистра, ул. “Харалампи Джамджиев” №1, подал оферта на 22.05.2021 г. С класираният на първо 
място участник (един и същ за всички обособени позиции) са сключени договори за изпълнение.
Поръчка “Доставка на трактор с ремарке и инвентар за нуждите на община Исперих” отново е 
открита на 07.05.2021 г. Прогнозната стойност е 62 083.33 лева без ДДС. Оферти за участие подават 
трима участници: “Агротайм техник” ООД, с ценово предложение от 62 000 лева и “Драганови 
с-ие” СД, с ценово предложение от 59 080 лева и “Агроес” ЕООД. Комисията по избора отстранява 
първоначално участник “Агроес” ЕООД, защото офертата му не е декриптирана. Комисията по избора 
отстранява и участник “Агротайм техник” ООД заради допуснати аритметични грешки в сумите по 
отделни компоненти на офертата и аритметични грешки при посочване на суми без и със ДДС. До 
класиране е допуснат участник “Драганови с-ие” СД, който е определен и за изпълнител. След изтичане 
на срока за обжалване на решението, с което е определен изпълнителят, възложителят отправя 
до същия покана на 29.06.2021 г. за сключване на договор. Получен е отказ от сключване на договор, 
поради независещи от “Драганови с-ие” СД причини, свързани с транспорта и редовната доставка на 
трактори. С решение от 14.07.2021 г. възложителят прекратява процедурата на основание текстове 
от ЗОП, във връзка с Решение от 07.05.2021 г. за откриване на процедурата, Решение за определяне на 
изпълнител и писмо за отказ от “Драганови с-ие” СД от 29.06.2021 г., подадено в ЦАИС.
Поръчка “Доставка на строителни материали за нуждите на община Исперих” е открита на 
10.05.2021 г. Прогнозната стойност е 69 900 лева без ДДС. Оферта за участие подава само един 
участ ник - “Бруда-2” ЕООД, с ценово предложение 12 284. 86 лева. Участникът е допуснат до кла си-
ране и с него е подписан договор за изпълнение.
Поръчка “Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на 
Община Исперих” е открита на 12.05.2021 г. Прогнозната стойност е 198 000 лева без ДДС. Оферти 
за участие подават двама участници: “Мост енерджи” АД и “Пауър сист” ЕООД. Комисията по 
избора отстранява двамата участници. “Пауър сист” ЕООД на правно основание: чл.107, т.2, буква 
“а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия за изпълнение на обществената поръчка, поради следните мотиви: “Към Техническото 
си предложение участникът не е представил от ЕСО ЕАД, удостоверяващ броя на членовете в 
стандартната балансираща група към дата 01.02.2021 г. Съгласно документацията за обществена 
поръчка участник, който не е приложил изискуемите документи се отстранява от участие в 
поръчката”. “Мост енерджи” АД е отстранено (чл.107, т.2, буква “а” от ЗОП), поради представяне на 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената 
поръчка, поради следните мотиви: “Ценовото предложение на участника - 143,00 (сто четиридесет 
и три лева нула стотинки) лева без ДДС, цена за един MWh нетна активна електрическа енергия 
надвишава обявената от Възложителя пределна прогнозна стойност за изпълнение на поръчката в 
размер на 125,00 лева без ДДС. Процедурата е прекратена от възложителя с решение от 07.07.2021 г.
Поръчка “Текущ ремонт на тротоари, улици и общински пътища на територията на община Исперих” 
по обособени позиции” е открита на 13.05.2021 г. Прогнозната стойност е 668 391.67 лева без ДДС. 
Процедурата съдържа четири обособени позиции: Обособена позиция №1: Текущ ремонт на тротоари 
и улици в град Исперих; обособена позиция №2: Текущ ремонт на общински път, отбивка за Автоспирка 
и улица на територията на община Исперих; Обособена позиция №3: Текущ ремонт на улици по 
населените места на територията на община Исперих; Обособена позиция №4: Текущ ремонт на улица 
и възстановяване на банкети на територията на община Исперих. Само един участник (“Път консулт” 
ООД) подава оферти за участие и по четирите позиции. Той е обявен за спечелил обособени позиции 1, 2 
и 3 и за тях са сключени договори за изпълнение. Участникът е отстранен от участие и недопуснат до 
класиране по отношение на обособена позиция 4. Комисията е установила, че участникът неправилно 
е изчислил общата стойност за СРР, което води до грешно ценово предложение за Подобект 2: 
Възстановяване на банкети на път RAZ 3046 / III - 2305 / Исперих - Вазово / RAZ1040. “При сборуване на 
предложените общи цени за съответните дейности без ДДС комисията получи сума от 16 956,72 лв. 
без ДДС, а участникът е попълнил сума в размер на 16 619,72 лв. без ДДС”. По отношение на обособена 
позиция №4 процедурата е прекратена с решение на възложителя от 07.07.2021 г.”
Поръчка “Доставка на нов и неупотребяван камион до 3,5 тона за нуждите на Община Исперих” 
е открита на 27.05.2021 г. Прогнозната стойност е 70 833.34 лева без ДДС. Оферти за участие 
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подават: “Рив комерс ГРУП” ЕООД, ЕИК: 205345080; “Технорент България” ЕООД, ЕИК: 200903275; 
“Булавто България” АД, ЕИК: 203540847. Комисията по избора допуска до класиране и тримата 
участници. Направено е класиране по критерий най-добра цена: I място: участник “Технорент 
България” ЕООД, с предложена цена за доставка - 64 850,00 (шестдесет и четири хиляди 
осемстотин и петдесет) лева без ДДС. II място: участник “Рив комерс груп” ЕООД, с предложена 
цена за доставка - 69 600,00 (шестдесет и девет хиляди и шестстотин) лева без ДДС. III място: 
участник “Булавто България” АД, с предложена цена за доставка - 70 200,00 (седемдесет хиляди и 
двеста) лева без ДДС. С класирания на първо място е подписан договор за изпълнение.
Поръчка “Ремонт на покрив на НЧ “Нов живот - 1940 г.”, с. Конево, общ. Исперих” е открита на 
01.06.2021 г. Прогнозната стойност е 25 000 лева без ДДС. Оферти подават седем участници с 
ценови оферти както следва: “Стил Пашев и син” ООД, ЕИК: 116587205, с ценово предложение 24012.71 
лева; “Гарантстрой-72 В” ЕООД, ЕИК: 202193094; “Бобстрой БГ” ЕООД, ЕИК:204483274, с ценово 
предложение 17 514.93 лева; “Аспид-81” ЕООД, ЕИК: 203269196, с ценово предложение 24 606.61 лева; 
“НИК СТРОЙ 2000” ЕООД, ЕИК: 206014012, с ценово предложение 21 058.50 лева; “Стройексперт 
консулт” ООД, ЕИК: 116548031, с ценово предложение 23 994.36 лева; “Илкин” ЕООД, ЕИК: 2021100236, 
с ценово предложение 20 604.50 лева. Комисията по избора отстранява и не допуска до класиране 
всичките седем участници и процедурата е прекратена на 25.08.2021 г.
Поръчка “Доставка на компютърна конфигурация и документен скенер за нуждите на община 
Исперих” е открита на 02.07.2021 г. Прогнозната стойност е 23 067 лева без ДДС. Оферти подават 
шест участници: Физическо лице Николай Иванов Димитров, с ценово предложение 17 562.44 
лева; “Дартек БГ” ЕООД, ЕИК: 205655702, с ценово предложение 15 610 лева; Кооперация Панда, 
ЕИК: 000885099, с ценово предложение 17 669.17 лева; “Доминант” ООД, ЕИК: 116585186, с ценово 
предложение 19 449 лева; “Смарт софт” ЕООД, ЕИК: 832069304, с ценово предложение 19 160 лева; 
“ЕС БИ ЕС Трейдинг” ООД, ЕИК: 204200349, с ценово предложение 18909.50 лева. Комисията по избора 
отстранява от участие Кооперация “Панда” поради несъответствие на офертата с предварително 
заложените изисквания. Останалите петима участници са класирани по критерий най-добра цена. 
С класирания на първо място участник “Дартек БГ” ЕООД е сключен договор за доставка.
Поръчка “Доставка на трактор с ремарке и инвентар за нуждите на община Исперих” е открита на 
13.07.2021 г. Прогнозната стойност е 62 083.33 лева без ДДС. Оферти за участие подават “АГРОЕС” 
ЕООД, ЕИК: 202682929, с ценово предложение 61 950 лева и “Агротайм техник” ООД, ЕИК: 204651626, 
с ценово предложение от 62 000 лева. Двамата участници са допуснати до класиране. С класирания 
на първо място участник по критерий най-добра цена “АГРОЕС” ЕООД е сключен договор за доставка.
Поръчка “Текущ ремонт на улица “Александър Стамболийски”, с. Вазово и възстановяване на банкети 
на път RAZ 3046 /III - 2305/ Исперих - Вазово /RAZ1040/” е открита на 14.07.2021 г. Прогнозната 
стойност е 33 333.34 лева без ДДС. Оферта подава за пореден път един участник “Път консулт” 
ООД, с ценово предложение 33317.68 лева. Комисията по избора отстранява единствения участник 
на основание чл.107, т.2, б. “а” от ЗОП, с аргумент, че участникът е представил оферта, която 
не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Участникът не е 
представил Количествено-стойностна сметка (КСС) за начина на образуване на предложената от 
него цена. С решение от 02.09.2021 г. на възложителя, процедурата е прекратена и обявена отново 
на същата дата. Оферта подава един участник “Път консулт” ООД, с ценово предложение 33 317.68 
лева, с когото е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Текущи ремонти на сгради общинска собственост на територията на община Исперих” 
по обособени позиции” е открита на 15.07.2021 г. Прогнозната стойност е 94 583.34 лева без ДДС. 
Процедурата обхваща три обособени позиции: Обособена позиция №1: Текущ ремонт на Покрив и 
Изграждане на гараж в “Център за настаняване от семеен тип”, гр. Исперих”; Обособена позиция 
№2: Текущ ремонт на покриви на Кметство с. Подайва и Здравна служба с. Китанчево”; Обособена 
позиция №3: Текущи ремонти на Здравна служба с. Лудогорци и 12 бр. Приемни помещения на 
служители на МВР в населените места на Община Исперих”. Оферти за участие подават две 
дружества за всяка една от обособените позиции- “Ник строй 2000” ЕООД и “Аспид-81” ЕООД. 
Комисията по избора отстранява и двете дружества по всяка една от трите обособени позиции 
с мотиви за несъответствия между техническите предложения за изпълнения и техническите 
задания на възложителя. Процедурата е прекратена с решение на възложителя (26.08.2021 г.) и на 
следващия ден (27.08.2021 г.) отново е обявена. В установения срок оферти за участие подават: По ОП 
№1: “Аспид-81” ЕООД; По ОП №2: “НИК СТРОЙ 2000” ЕООД, Аспид-81” ЕООД и “Илкин” ЕООД; По ОП №3 
“Аспид-81” ЕООД. Комисията по избора отстранява от участие по ОП №2 кандидатите “НИК СТРОЙ 
2000” ЕООД и “Илкин” ЕООД. “Аспид-81” ЕООД е допуснат до класиране за всяка една от обособените 
позиции и е класиран на първо място, без наличие на други участници в класирането. При липса на 
конкуренция са сключени три договора за изпълнение с единствения допуснат участник.

ЗАЩО ИМА СЪСТЕЗАНИЕ САМО В 1/3 ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ?
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Поръчка “Закупуване на оборудване и обзавеждане по проект “Модернизиране на кухненско 
оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - град Исперих” е открита на 23.06.2021 г. 
Прогнозната стойност е 31 420 лева без ДДС. Процедурата е прекратена на 29.06.2021 г. с мотиви: “…
поради установени грешки при откриването ..., които не могат да бъдат отстранени, без това да 
промени условията, при които е обявена.” За четири артикула (Хладилен шкаф със стъклена врата, 
Ел.фурна, Аспиратор, Котлон) не са посочени минимален обем за хладилен шкаф, вместимост на 
фурната, размер на аспиратора, не е посочено каква е фурната ел. или газова. Процедурата отново 
е открита на 19.07.2021 г. със същата прогнозна стойност (31 420 лева без ДДС). Оферти за участие 
подават пет участници: “БИС” ООД, ЕИК: 102904211 с ценово предложение 30 850 лева; “АБ-ТЕРМ” 
ООД, ЕИК: 109569979 с ценово предложение 30910 лева; Кооперация ПАНДА, ЕИК: 000885099 с ценово 
предложение 31 370.37 лева; ЕТ ”Тинка-47 Тинка Мостанева” ЕИК: 200320123 с ценово предложение 
30 190 лева; “Хот трейд” ЕООД, ЕИК: 103910835 с ценово предложение 26 146 лева. Комисията по 
избора отстранява от участие АБ-ТЕРМ” ООД и “Хот трейд” ЕООД, поради несъответствия в 
техническата документация на участниците. По критерий най-добра цена е направено класиране: 
1-во място ЕТ ”Тинка-47 Тинка Мостанева”; 2-ро място “БИС” ООД; 3-то място Кооперация “ПАНДА”. 
Класираният на 1-во място ЕТ ”Тинка-47 Тинка Мостанева” отказва да сключи договор за изпълнение 
(електронно съобщение от 09.09.2021 г.). Договор е сключен с класирания на 2-ро място “БИС” ООД.
Поръчка “Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите 
на Община Исперих и второстепенни разпоредители” е открита на 20.07.2021 г. Прогнозната 
стойност е 237 000 лева без ДДС. Кандидатстват трима участници: “Енерджи маркет глобъл” 
ООД, ЕИК: 1311481248, с ценова оферта от 355 500 лева; “Енерджи маркет” АД, ЕИК: 131200181, с 
ценова оферта от 358 600 лева; “Пауър сист” ЕООД, ЕИК:200956954, с ценова оферта 335 750 лева. 
Комисията по избора отстранява и не допуска до класиране и тримата кандидати, 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, които предлагат цени за един МWh 
съответно 225 лева, 227 лева, 212.50 лева. Тези цени надвишават обявената от Възложителя 
пределна прогнозна стойност за изпълнение на поръчката в размер на 150,00 лева без ДДС. 
Процедурата е прекратена с решение от 08.09.2021 г. на възложителя.
Поръчка “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна 
и републиканска транспортни схеми от квотата на община Исперих” по обособени позиции е 
открита на 26.07.2021 г. Прогнозната стойност е 69 900 лева без ДДС. По всяка една от петте 
обособени позиции (ОП) в процедурата участват: ОП №1 “Сали Али транс” ЕООД; ОП №2 “Реджо 
тур 85” ЕООД; ОП №3 “Сали Али транс” ЕООД; ОП № 4 Ибрям Мустафа Рамадан и “Реджо тур 85” 
ЕООД; ОП №5 “Реджо тур 85” ЕООД. Комисията по избора отстранява от участие “Реджо тур 85” 
ЕООД. Останалите участници са допуснати и класирани на първо място по обособените позиции. 
Независимо, че по всяка една позиция (ОП) има обявен победител, всеки един от победителите 
по петте обособени позиции отказва да подпише с възложителя договор за изпълнение. Поради 
направените откази, процедурата е прекратена на 03.12.2021 г. и отново е открита на 22.12.2021 
г. Оферти са подадени от: По ОП1 няма участници; По ОП2 - “Реджо тур 85” ЕООД; По ОП3 - “Сали 
Али транс” ЕООД; По ОП4 -физическо лице Ибрям Мустафа Рамадан; По ОП5 - “Реджо тур 85” ЕООД. 
За разлика от предходното провеждане на процедурата, при повторното обявяване има само по 
един участник за обособена позиция, с изключение на ОП1, където няма участник. С участниците са 
сключени договори, като по отношение на ОП1 процедурата е прекратена. Прави впечатление, че 
на местната власт (може би) не се нравят процедури, където има повече от един участник.
Поръчка “Ремонт на покрив на Читалище “Нов живот - 1940 г.”, с. Конево, общ. Исперих е открита 
на 25.08.2021 г. Прогнозната стойност е 25 000 лева без ДДС. Кандидатстват трима участници 
с ценови предложения както следва: “Илкин” ЕООД с предложение 20631.04 лева; “Ник строй 2000” 
ЕООД с предложение 23 757.18; “Аспид-81” ЕООД с предложение 24 451.42 лева. Комисията по избора 
отстранява и тримата участници. Процедурата е прекратена на 14.09.2021 г. поради липса на 
участник, допуснат до класиране. Процедурата отново е обявена на 16.09.2021 г. Оферти подават 
четирима участници. Комисията по избора отстранява двама от тях - “Ник строй 2000” ЕООД 
гр. Русе и “Инфострой” ЕООД гр. Русе. Останалите двама са класирани: 1-во място “Илкин” ЕООД 
с ценово предложение 23 157.37 лева; 2-ро място “Аспид-81” ЕООД с предложение 24 451.42 лева. С 
класираният на първо място е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за производство на водород-
но-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на община Исперих” е 
открита на 28.09.2021 г. Прогнозната стойност е 69 900 лева без ДДС. Оферта подава един канди-
дат - “Грийн иновейшън” ООД, гр. София, ЕИК: 204018802, с предложение от 69 800 лева. Сключен е 
дого вор за доставка.

ЗАЩО ИМА СЪСТЕЗАНИЕ САМО В 1/3 ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ?
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Поръчка “Доставка на нетна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор 
на балансираща група за обекти на община Исперих и второстепенни разпоредители” е обявена 
на 12.10.2021 г. Прогнозната стойност е 410 000 лева без ДДС. Процедурата е прекратена 
на 03.12.2021 г. поради липса на подадени оферти. Същата процедура отново е открита 
на 16.12.2021 г. Прогнозната стойност е завишена на 595 000 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 17.01.2022 г. Процедурата е прекратена на 18.01.2022 г. поради липса на 
подадени оферти.
Поръчка “Закупуване, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Детска градина “Радост” с. 
Подайва и Детска ясла “Малечко Палечко” гр. Исперих, община Исперих” е открита на 21.10.2021 
г. Прогнозната стойност е 13 000 лева без ДДС. Оферти за участие подават трима участници. 
Комисията по избора отстранява от участие “Макс офис” ЕООД, гр. София, ЕИК: 204715961 
заради несъответствия на размерите на предлаганите в офертата мебели със заложените в 
техническата спецификация от възложителя. Другите двама участници са класирани: 1-во място 
“Дибо” АД, гр. Велики Преслав, ЕИК: 127015696 с ценово предложение 10 940 лева; 2-ро място “КАН-
УЧТЕХСПОРТ- БЪЛГАРИЯ- БЪЛГАРИЯ” ЕООД, село Кукерово, ЕИК:128049011 с ценово предложение 
12075.40 лева. С класирания на първо място е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа 
на територията на Община Исперих за 2022 г.” е открита на 16.11.2021 г. Прогнозната стойност е 
117 000 лева без ДДС. Оферта подава само един участник (“Път консулт” ООД), с когото е сключен 
договор за изпълнение.
Поръчка “Избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа в 
населените места в община Исперих за 2022 г.” по пет обособени позиции” е обявена на 25.11.2021 г. 
Прогнозната стойност е 57 000 лева без ДДС. В установения срок за подаване на оферти - 16.12.2021 
г., не е подадена нито една оферта. Поради това процедурата е прекратена и по петте обособени 
позиции на 30.12.2021 г.

Наличие на състезание

със състезание без състезание

без състезание
68%

със
състезание

32%

Не може категорично може да се твърди за наличие на конкурента среда в община Исперих. Реално 
състезание има в 32% от всички обществени поръчки (28 бр.), установи гражданското наблюдение. 
Повече от два пъти (68%) са проведените процедури, в които отсъства състезание.

Процедури според брой участници

1 участник >1 участник

35%

65%
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Наблюдава се намаление на броя на процедурите с един участник (35%) от броя на всички процедури. В 
началото на гражданското наблюдение делът е бил повече от две пети (43%), а в края на наблюдението 
е намалял под една трета (31%) от всички.

Брой допуснати кандидати

1 допуснат кандидат >1 допуснат кандидат

36%

64%

Не е висок делът на допуснатите участници. Над една трета (36%) са процедурите, в които комисията по 
избора допуска до класиране само един кандидат. Констатира се двойно намаление по този показател 
в края на проекта (28%), като в началото на гражданското наблюдение делът е бил разпределен 
поравно (50%/50%).

Изводи и наблюдения за община Исперих

Масовото отстраняване на участници, включително и с цената на прекратяване на обществените 
поръчки, създава впечатление, че се подготвят “подходящи” условия за появата на “любим” 
участник. В позицията на фаворит за пътните ремонти се явява известна разградска фирма, 
любима и в други общини.
1. Реално състезание има само в една трета от проведените процедури. Конкуренция между 

участници в обществените поръчки има едва в 9 от общо 28 поръчки (32%).
2. Значително голям брой на прекратени процедури - общо 18 на брой (44%) от наблюдаваните, 

основ но поради липса на участници и отстраняване и недопускане на всички участващи до 
класиране.

3. Наблюдава се намаление на броя на процедурите с 1 участник в 36% от всички процедури. В 
началото делът е бил повече от две пети (43%), а в края на наблюдението делът е намалял под 
една трета (31%). Констатира се двойно намаление по този показател в края на проекта (28%), 
като в началото делът е бил 50/50.

4. Задълбочаване на тенденцията на намаляване на участници, проявяващи интерес към 
участие в процедури по ЗОП с възложител кмета на Община Исперих.

5. Предсказуемост и липса на реална конкурентна среда и състезание между участниците при 
процедурите на най-висока стойност.

Защо са отстранени 62% от участниците в общест вени 
поръчки в Община Кубрат?

Можеше ли Община Кубрат да заплати с 11 000 лева помалко, ако бяха избрани участниците с 
найниска оферта?

Ключови процедури са прекратени в община Кубрат заради пропуски в техническото задание и 
техническа грешка в документацията. Независимо от наблюдавания известен напредък в община 
Кубрат, близо 2/3 от всички участници са отстранени от участие в обществени поръчки. Реално 
състезание има само в една трета (8 бр.) от 15 проведени и приключили обществени поръчки с 
възложител Община Кубрат. Наблюдавани са общо 26 обществени поръчки с възложител кмета на 
Община Кубрат. От тях, 5 са прекратени, 3 - поради грешка в документацията, допусната от възложителя 
и 2 - поради липса на участници. В 7 процедури е имало само по един участник. В останалите 19 
обществени поръчки е имало повече от един участник. От тях, в 8 до класиране комисията по избора 

ЗАЩО СА ОТСТРАНЕНИ 62% ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТ ВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КУБРАТ?
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допуска повече от един участник. В 11 обществени поръчки комисията по избора отстранява повечето 
участници и допуска до участие в класиране само 1 участник. В посочените 8 обществени поръчки 
участниците са общо 18 на брой (средно 2.57). От 18 участници, комисията по избора отстранява общо 
11 (общо 62%, близо две трети от всички).
Поръчка “Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: “Ремонт и обзавеждане 
на приют за безстопанствени кучета и котки в гр. Кубрат” е открита на 17.12.2020 г. Прогнозната 
стойност е 76 118 лева без ДДС. Оферти за участие подават двама участници “Райкомерс конструкшън” 
ЕАД, ЕИК: 131458468, с ценово предложение 76 060 лева и “Весела” ООД, ЕИК: 103219192, с ценово 
предложение 75 113 лева. Комисията по избора отстранява участника “Весела” ООД, за това, че не е 
предоставил в срок допълнително изискани от комисията документи. С единствения допуснат до 
класиране участник “Райкомерс конструкшън” ЕАД е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Изграждане на открита комбинирана детска площадка за игра на деца в с. Бисерци” е открита 
на 22.01.2021 г. Прогнозната стойност е 27480.50 лева без ДДС. Оферта за участие подава един участник 
- “Металпласт инженеринг” ЕООД, ЕИК: 117668770, с ценово предложение от 27 403.33 лева. Сключен е 
договор за изпълнение.
Поръчка “Доставка на специализирано транспортно средство - употребявано за нуждите на приют за 
безстопанствени кучета в гр. Кубрат” е открита на 15.01.2021 г. Прогнозната стойност е 15 000 лева без 
ДДС. Няма подадени оферти за участие. Процедурата е прекратена.
Поръчка “Упражняване на строителен надзор за обект “Изграждане на открита комбинирана площадка 
за игра на деца в с. Бисерци” е открита на 09.02.2021 г. Прогнозната стойност е 1000 лева без ДДС. 
Кандидатстват двама участници. И двамата са допуснати до класиране. Същото е следното: 1 място 
“Ареа проект” ЕООД, с ценово предложение 895 лева. 2 място “Дема” ЕООД, с ценово предложение 899 
лева. С класирания на първо място е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Доставка на оборудване по проект “Модернизация на кухненското оборудване за Домашен 
социален патронаж гр. Кубрат” е открита на 36.02.2021 г. Прогнозната стойност е 35 900 лева без ДДС. 
Възложителят открива техническа грешка в документацията за участие и със заповед от 15.03.2021 г. 
процедурата е прекратена.
Поръчка “Оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на 
обект “Основен ремонт на открит паркинг в ПИ 40422.505.2179 в гр. Кубрат” е открита на 29.04.2021 
г. Прогнозната стойност е 2000 лева. Кандидатстват двама участници и са допуснати до класиране. 
Първо място - “Ареа проект” ЕООД, с ценово предложение 1640 лева. Второ място “Пешев” ЕООД, с 
ценово предложение 1820 лева. С класирания на първо място е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и доставка 
на контейнери тип “Ракла” за разделно събиране на отпадъци за нуждите на Община Кубрат” 
по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на специализиран автомобил за 
сметосъбиране и сметоизвозване”; Обособена позиция № 2: “Доставка на контейнер тип “Ракла” 
за разделно събиране на отпадъци” е открита на 10.05.2021 г. Прогнозната стойност е 358 000 лева 
без ДДС. По обособена позиция 1 кандидатства един участник - “ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД, с ценова 
оферта 307 000 лева. По обособена позиция 2 кандидатства един участник - “Хигиямед” ООД, с ценово 
предложение 49 878 лева. С двамата участници са сключени договори за доставка.
Поръчка “Упражняване на строителен надзор по обособени позиции: Обособена позиция № 1: 
Упражняване на строителен надзор на обект “Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна 
зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат” и 
Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор на обект “Реконструкция на Екопътека 
и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. 
Кубрат, Община Кубрат - етап 2” е открита на 07.07.2021 г. Прогнозната стойност е 1950 лева без ДДС. 
По двете обособени позиции кандидатстват трима участници: “СЕТ инженеринг” ЕООД, “Пешев” ЕООД, 
“Ареа проект” ЕООД. Комисията по избора отстранява от участие “Пешев” ЕООД и “Ареа проект” ЕООД. 
До класиране и по двете обособени позиции е допуснато само “СЕТ инженеринг” ЕООД, с което са 
подписани договори за изпълнение.
Поръчка Извършване на СМР по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на СМР 
на обект: Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на 
туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат и Обособена позиция № 2: Извършване 
на СМР на обект: Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане 
на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2” е открита на 15.06.2021 г. 
Прогнозната стойност е 158 992.55 лева без ДДС. Поради допусната техническа грешка в изготвената 
документацията за участие възложителят прекратява процедурата на 28.06.2021 г. На следващия ден 
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(29.06.2021 г.) процедурата отново е открита. Кандидатства един участник по двете обособени позиции 
- “РаТек” ООД, с когото са сключени договори за изпълнение.
Поръчка “Избор на изпълнител за възлагане на провеждането на обучения, супервизии, психологическа 
подкрепа, консултиране и кампании за превенция на COVID 19” по проект № BG05M9OP001-6.002-0125 
“Патронажна грижа + в община Кубрат”, по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, 
финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: 
“Провеждане на обучения, супервизии, психологическа подкрепа и консултиране” Обособена позиция 
№ 2: “Провеждане на кампании за превенция на COVID 19” е открита на 18.06.2021 г. Прогнозната 
стойност е 34 815.99 лева без ДДС. И по двете обособени позиции кандидатстват трима идентични 
участници. Всички са допуснати до класиране по критерий най-ниска цена. Обособена позиция №1: 
1 място “Ейтпланетс” ЕООД, с цена 17 220 лева; 2 място “МКБ ГРУП” ЕООД, с цена 17 275 лева; 3 място 
Сдружение “Вяра и надежда” с цена 17 296 лева. Обособена позиция №2: 1 място “Ейтпланетс” ЕООД, с 
цена 17 400 лева; 2 място “МКБ ГРУП” ЕООД, с цена 17 460 лева; 3 място Сдружение “Вяра и надежда” с 
цена 17 490 лева. Сключени са договори с класирания на първо място участник.
Поръчка “Упражняване на строителен надзор по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: 
Упражняване на строителен надзор за обект “Изграждане на детска площадка в с. Точилари, община 
Кубрат”; Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор за обект “Изграждане на детска 
площадка в с. Божурово, община Кубрат”; Обособена позиция № 3: Упражняване на строителен надзор за 
обект “Основен ремонт на парк в с. Бисерци” е открита на 22.07.2021 г. Прогнозната стойност е 3000 лева без 
ДДС. По трите обособени позиции кандидатстват двама участници - “Ареа проект” ЕООД и “Пешев” ЕООД, 
които са допуснати до класиране. Договори са сключени с “Ареа проект” ЕООД, с ценова оферта 695 лева 
за всяка една обособена позиция. Офертата на “Пешев” ЕООД е 900 лева за всяка една обособена позиция.
Поръчка “Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в 
населени места на територията на Община Кубрат по 12 обособени позиции” е открита на 30.07.2021 
г. Прогнозната стойност е 128 300 лева без ДДС. Обособена позиция №1 включва всички общински 
пътища, обособена позиция №3 включва улиците в град Кубрат, а останалите улици на различни села 
на територията на община Кубрат. Петима участници подават оферти, всеки за една обособена позиция: 
ЕТ “Лютфи Дахилов-Инсстрой-ЛД” за позиция №2- село Беловец; земеделска кооперация “Сеслав” за 
позиция №5 -село Сеслав; “Серго - транс 74” ЕООД за позиция №7-села Севин и Севар; Билял Хюсеин 
Ахмед за позиция №8- села Задруга, Точилари и Горичево; “Марад агро” ООД за позиция № 12 -село 
Юпер. Всички участници са допуснати до класиране и с тях са сключени договори. По отношение на 
обособените позиции, за които няма участници, процедурата е прекратена. За преобладаващата част 
от обособените позиции, включително и за най-значимите № 1 и №3, отнасящи се за поддържане на 
общинските пътища и за град Кубрат, няма участници.
Поръчка “Изготвяне на оценка на съответствието на технически проект, включващо и изготвяне 
на оценка на съответствието по част “Енергийна ефективност”, във връзка с въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в сградата на Детска градина “Пролет”-с. Севар, община Кубрат” е открита на 
13.08.2021 г. Прогнозната стойност е 3500 лева без ДДС. Участниците са двама: ДЗЗД “Гранд Пешев” и 
“Сет инженеринг” ЕООД. Първият участник е отстранен от комисията по избора. Вторият е допуснат и 
класиран на първо място и с него е сключен договор.
Поръчка “Изготвяне на обследване за установяване на техническите харак те ристики, технически 
паспорт, енергийно обследване, технически проект и упражняване на авторски надзор във връзка 
с въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска градина “Пролет”, с. Севар, 
община Кубрат, по обособени позиции” е открита на 51 500 лева без ДДС. По обособена позиция 
№1 кандидатстват: “Диамант БГ” ЕООД, с предложена цена 17 060 лева; “Енерджи Билдинг” ЕООД, с 
предложена цена 14 000 лева; “ВИП Проект БГ” ЕООД, с предложена цена 9 880 лева. По обособена 
позиция №2 кандидатстват: “АР СИ Дизайн” ЕООД, с предложена цена 33 360 лева; “Енерджидизайн” 
ЕООД, с предложена цена 29 000 лева. По обособена позиция № 1 комисията по избора отстранява и 
не допуска до класиране “Енерджи Билдинг” ЕООД и “ВИП Проект БГ” ЕООД, като допуска единствено 
предложил най-висока цена участник: “Диамант БГ” ЕООД. По обособена позиция №2 са допуснати 
до класиране и двамата участници. На първо място е класиран “АР СИ Дизайн” ЕООД, с предложена 
цена 33 360 лева. На второ място е класиран “Енерджидизайн” ЕООД, с предложена цена 29 000 лева. 
Заради методиката на оценяване, при която 50% от тежестта на комплексната оценка се формира 
по критерий най-ниска цена, а 50% от тежестта - по критерий техническо предложение (субективна 
преценка), участникът предложил по-висока цена, получава по-голям брой точки и е класиран на 
първо място. Общо по двата договора Община Кубрат се задължава да заплати сумата от 50 420 лева.

ЗАЩО СА ОТСТРАНЕНИ 62% ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТ ВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КУБРАТ?



76 Любимците на местната власт, Финален доклад от гражданско наблюдение на обществени поръчки в област Разград

Можеше ли Община Кубрат да заплати 38 880 лева (11 000 лева помалко), ако беше избран 
участник с найниска оферта?
Поръчка “Основен ремонт на открит паркинг в ПИ 40422.505.2179 в гр. Кубрат” е открита на 30.08.2021 
г. Прогнозната стойност е 65 206.44 лева без ДДС. Кандидатстват двама участници - “Пътно 
строителство” АД, с ценово предложение 61 319.71 лева и “Строймонтаж” ЕАД, с ценово предложение 
63 569.11 лева, като двамата участници са допуснати до класиране. Сключен е договор за изпълнение с 
класирания на първо място участник “Пътно строителство” АД.
Поръчка “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и 
републиканска транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по: Обособена позиция № 1 - Пакет № 
1; Обособена позиция № 2 - Пакет № 2; Обособена позиция № 3 - Пакет № 3; Обособена позиция № 4 - 
Пакет № 4” е открита на 01.10.2021 г. Прогнозната стойност е 60 000 лева без ДДС. По обособена позиция 
№1 кандидатства “ТРАНС - 2009” ЕООД; По обособена позиция № 2 “ТРАНС - 2009” ЕООД и ЕТ “Космос - 
Демир Зафиров”; По обособена позиция № 3 “ТРАНС - 2009 ЕООД и “ЮНИОН ИВКОНИ” ООД; По обособена 
позиция №4 “ТРАНС - 2009 ЕООД и “Искра груп” ООД. Комисията по избора отстранява всички кандидати 
по позиции 1 и 4, а по позиции 2 и 3 допуска до класиране по един участник по позиции 2 и 3, съответно 
ЕТ “Космос - Демир Зафиров” и “ЮНИОН ИВКОНИ” ООД. С тях са сключени договори за изпълнение. По 
отношение на обособени позиции 1 и 4 процедурата е прекратена и отново е обявена на 21.12.2020 г. В 
срока за кандидатстване оферта подава един участник за ОП № 4.- “Искра груп” ООД, с когото е сключен 
договор. Процедурата по ОП №1 е прекратена поради липса на участник.
Поръчка “Текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Кубрат по 
две обособени позиции” е открита на 08.11.20021 г. Прогнозната стойност е 3 000 000 лева без ДДС. 
Със заповед от 03.12.2021 г. процедурата е прекратена от възложителя заради пропуски в техническото 
задание. Същата процедура е открита отново на 24.01.2022 г. По първата обособена позиция “Текущ 
ремонт на уличната мрежа на територията на Община Кубрат” кандидатстват 4 участници - “Строймонтаж” 
ЕАД, гр. Разград, ЕИК: 116042078, “Пътперфект-Т” ЕАД, гр. Силистра, ЕИК: 200081794, “Пътно строителство” 
АД гр. Разград, ЕИК: 116014376 и “Пътища” АД , гр. Шумен, ЕИК: 837035366. По втората обособена позиция 
“Текущ ремонт на общинска пътна мрежа на територията Община Кубрат” кандидатстват 3 участници - 
“Строймонтаж” ЕАД, гр. Разград, ЕИК: 116042078, “Пътперфект-Т” ЕАД, гр. Силистра, ЕИК: 200081794, “Пътно 
строителство” АД, гр. Разград, ЕИК: 116014376. Комисията по избора отстранява от участие “Пътперфект-Т” 
ЕАД, гр. Силистра и “Пътища” АД, гр. Шумен, по обособена позиция №1 и “Пътперфект-Т” ЕАД, гр. Силистра, 
по обособена позиция №2. Двете разградски дружества са допуснати до участие в класиране и по двете 
обособени позиции. Класирането по обособена позиция №1 е: 1 място “Строймонтаж” ЕАД с комплексна 
оценка 95.41 точки; 2 място “Пътно строителство” АД с комплексна оценка 76.51 точки. Класирането по 
обособена позиция №2 е идентично: 1 място “Строймонтаж” ЕАД с комплексна оценка - 95.41 точки; 2 
място “Пътно строителство” АД с комплексна оценка 76.51 точки. Класираното дружество на първо място и 
по двете обособени позиции (“Строймонтаж” ЕАД) е определено за изпълнител на обществената поръчка, 
с решение №256/28.04.2022 г. на кмета на Община Кубрат, възложител на обществената поръчка. Към 
настоящия момент (09.06.2022 г.) в страницата на ЦАИС ЕОП няма данни за наличие на сключен договор с 
определения за изпълнител участник.

Формално има конкуренция, но до финала достигат отново само две добре познати местни 
дружества “любимци на местната власт”
Поръчка “Преасфалтиране на учебна площадка на Професионална гимназия - гр. Кубрат” е открита на 
12.11.2021 г. Прогнозната стойност е 49 681.59 лева без ДДС. На 03.12.2021 г. процедурата е прекратена от 
възложителя поради допусната техническа грешка в документацията за участие. Процедурата е открита 
отново на 21.12.2021 г. Оферти за участие подават двама участници: “Ив Билдинг БГ” ЕООД, гр. Самоков, 
ЕИК: 205907950 и “Пътно строителство” АД, гр. Разград, ЕИК: 116014376. Възложителят публикува 
съобщение в страницата на ЦАИС ЕОП на 25.02.2022 г. в 15.12 часа, че същия ден (25.02.2022 г.) от 15.30 
часа ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците. Липсва публикация в страницата на ЦАИС 
ЕОП това да е извършено. Протокол №1 от работата на комисията по избора е съставен на 04.02.2022 г. 
Протокол №2 е съставен на 25.02.2022 г. и от съдържанието е видно, че комисията по избора не допуска 
и отстранява участника “Ив Билдинг БГ” ЕООД без да се достига до отваряне на неговата ценова оферта. 
Всички протоколи от работата на комисията, докладът и решението на възложителя за определяне на 
изпълнител са публикувани в страницата на ЦАИС ЕОП на една и съща дата (02.03.2022 г.), независимо 
че част от документите са съставени в различни дни. “Пътно строителство” АД е допуснато отново “да се 
състезава със себе си” и печели с ценова оферта от 43 774.44 лева.
Поръчка “Зимно поддържане на общинската пътна мрежа - снегопочистване, лугиране и опесъчаване; 
Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат - снегопочистване, лугиране и опесъчаване; 
Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно; Зимно 

ЗАЩО СА ОТСТРАНЕНИ 62% ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТ ВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КУБРАТ?



77Любимците на местната власт, Финален доклад от гражданско наблюдение на обществени поръчки в област Разград

поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер; Зимно поддържане 
и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци и с. Божурово; Зимно поддържане и 
снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци” е открита на 19.11.2021 г. Поръчката е 
възложена (чл.14, ал.1, т.5 от ЗОП) на общинското дружество “Кубратска гора” ЕООД, с което е сключен 
договор на стойност 93 300 лева.
Поръчка “Доставка на нетна активна електрическа енергия “ниско напрежение” по свободно 
договорени цени и избор на координатор за балансираща група за обекти на крайни клиенти на 
електрическа енергия - Община Кубрат, Община Завет, Община Цар Калоян, Община Самуил и 
Община Ветово” е открита на 08.12.2021 г. Прогнозната стойност е 8 075 357.56 лева без ДДС. Оферта за 
участие подава един участник - “Кумер” ООД. С решение от 28.01.2022 г. на възложителя, процедурата 
е прекратена с аргумент, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия, 
включително и за форма, начин и срок, или са неподходящи и са установени нарушения при 
откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, 
при които е обявена процедурата.
Поръчка “Доставка на специализирано транспортно средство - употребявано за нуждите на приют за 
безстопанствени кучета в гр. Кубрат” е открита на 22.12.2021 г. Прогнозната стойност е 16 666.66 лева. 
Поради липса на участници, процедурата е прекратена от възложителя на 24.02.2022 г.

Процедури според брой кандидати

1 кандидат >1 кандидат

27%73%

Увеличават се процедурите с повече от един участник, което увеличава конкуренцията и 
постигането на най-добри условия. Един кандидат (27%) е имало в 7 от 26 обществени поръчки, 
като повече от един кандидат (73%) - е имало в 19 процедури.

Допуснати кандидати до участие в класиране

допуснат 1 кандидат допуснат >1 кандидат

58%

42%

Преобладават процедурите само с един участник. Допуснати само по един участник (58%) има в 
11 от 19 обществени поръчки. Повече от 1 участник (42%) е имало в 8 процедури. Намалява броя 
на процедурите, в които участва само един участник. Положителната промяна показва, че се 
засилва интереса на стопанските субекти към участие в процедури по ЗОП с възложител Община 
Кубрат. Същевременно комисиите по избора все по-често отстраняват кандидати за участие 
и се увеличава броя на процедурите, в които комисията допуска до участие само един кандидат. 
Повишената активност на комисиите по избора предрешава изхода на повече процедури и би довела 
до пресичане на тенденцията на повишена активност за участие от страна на стопански субекти.

ЗАЩО СА ОТСТРАНЕНИ 62% ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТ ВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КУБРАТ?
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със състезание без състезание

Наличие на състезание

със състезание
31%

без състезание
69%

По-малко от една трета от всички обществени поръчки са проведени в конкурента среда, което е 
негативна тенденция за общия процес на изразходване на публичните финансите. Само в 31% от 
обществените поръчки е имало състезание от общо 26 процедури по ЗОП.

Изводи и наблюдения за община Кубрат

1. Задълбочава се установената в междинния доклад тенденция на масово отстраняване на 
участници от комисията по избора от участие в класиране. В тези процедури обикновено до 
класиране се допуска само един участник, което обезсмисля СВОБОДНАТА КОНКУРЕНЦИЯ, 
като основен принцип на ЗОП.

2. Комисията по избора не допуска до класиране и отстранява от участие близо 2/3 от всички 
участници.

3. Общо от 19 обществени поръчки с повече от 1 участник, комисията по избора допуска до 
участие в класиране само 1 участник в 11 поръчки. Констатира се увеличаване на отстраняване 
на “неудобни” участници във възходящ ред.

4. От проведени 26 обществени поръчки само при 3 няма участници. Наблюдава се тенденция 
за намаляване на броя на поръчки без състезание.

5. От 26 проведени и приключили процедури по ЗОП с възложител Община Кубрат, реално 
състезание има само в под една трета (8 бр.) от приключилите процедури.

6. Няма конкуренция и реално състезание в 6 поръчки на най-висока стойност (3 000 000 лв., 
497 585 лв., 160 000 лв., 158 000 лв., 128 000 лв. и 76 118 лв.) от общо проведени 26 процедури, 
в класирането участва само по един участник.

Защо кметът не е осигурил достатъчна защита на 
финансовите интереси на Община Лозница?

Наблюдава се концентриране на обществените поръчки само в една строителна фирма, която е 
единствен участник без конкуренция. Сключен е договор на значителна стойност за основен ремонт 
на местна гимназия, в резултат на конкуренция на три дружества. Трудно може да се обясни липсата 
на публични процедури в конкурента среда и как се отразява на стандарта на живот и икономическото 
развитие в община Лозница. Кметът на Община Лозница не е осигурил достатъчна защита на 
финансовите интереси на общината при сключването на договор за рехабилитация на общинската 
пътна мрежа, се посочва в доклад на държавна контролна институция.
В доклад на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)40 се съдържат резултатите от 
финансова проверка на проведена обществена поръчка в Община Лозница. Задачата на АДФИ е да 
се провери законосъобразността относно спазването на нормативните актове при провеждане 
на обществена поръчка “Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница по 
четири обособени позиции”, открита с решение от 11.09.2019 г. Прогнозната стойност на поръчката е в 
размер на 1 108 263.15 лева без ДДС. В доклада на АДФИ се констатира, че единствено допуснатият до 
класиране от комисията участник “Пътстрой Корект 2019”, е следвало да бъде отстранен. Констатира 
се, че участникът е завишил цените в офертата си: за часова ставка със 7.14%, за допълнителни 
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разходи върху труд - с 14.95%, за допълнителни разходи върху механизация - със 70.37%. Участникът 
е предложил в ценовото си предложение за всички обособени позиции единични цени, които са 
многократно завишени, като най-големи са предложените 100% за допълнителни разходи върху 
механизация и на предложените 20% печалба. Върху завишените ценообразуващи показатели 
допълнително са начислени и 20% печалба, посочва в доклада АДФИ.
Финансовата инспекция констатира, че “Пътстрой Корект 2019” е заложило ценообразуващи 
показатели за дейността със завишение между 80.40% и 146.15%, спрямо средната цена по СЕК, 
съобразно която е следвало да се изготвят единичните цени. Изведен е извод, че по-високият 
показател “печалба” и завишените единични цени на анализираните дейности при изпълнение на 
договорите биха довели до реализиране на приходи в общ размер на 313 383.61 лв. с ДДС в полза на 
“Пътстрой Корект 2019”, които са за сметка на данъкоплатеца.
В доклада на АДФИ се констатира: “Със сключените четири договора с “Пътстрой Корект 2019” ДЗЗД по 
четирите обособени позиции, към които ценовата оферта е неразделна част, в която единичните цени 
на няколко вида дейности са формирани от завишени стойности на анализните цени, възложителят - 
кметът на община Лозница, не е осигурил достатъчна защита на финансовите интереси на общината, 
тъй като последиците от тях са необосновано оскъпяване на последващото строителство, произтичащо 
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от формирани анализни цени, при които са завишени не само % печалба, но и цената на труда, и на 
механизацията, и на съпътстващите ги допълнителни разходи.”41 АДФИ прави заключение, че в община 
Лозница не се гарантира и не се осигурява ефективност при разходването на публичните средства и на 
средствата, предоставени от европейските фондове и програми, заложено като цел на ЗОП (чл.1, ал.1, 
т.1 и т.2) и спазване на принципите за икономично, ефикасно и ефективно управление на публичните 
финанси (чл. 20, т.4, т.5, и т.6 от Закона за публичните финанси). Липсата на достатъчно защита 
на Община Лозница е в резултат на сключените четири договора с “Пътстрой Корект 2019” ДЗЗД по 
четирите обособени позиции, към които ценовата оферта е неразделна част, в която единичните цени 
на няколко вида дейности са формирани от завишени стойности на анализните цени.
Поръчка “Поддържане на зелени площи на територията на община Лозница през 2021 г.” е открита на 
16.04.2021 г. Прогнозната стойност е 37 950 лева без ДДС. Участват две дружества: “Идеал Петров- 72” 
ЕООД и “Елкочи” ЕООД. Сключен е договор с първия участник, предложил по-ниска цена.
Поръчка “Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните 
услуги в общността на територията на Община Лозница за период от две години” по обособени позиции” е 
открита на 22.04.2021 г. Прогнозната стойност е 294 690 лева. Срокът за подаване на оферти за участие е до 
25.05.2021 г., която е последната дата с информация за движение по процедурата. Оттогава няма публикувана 
в сайта на Агенцията за обществените поръчки документи, свързани с движението на процедурата.
Поръчка “Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ “Александър Стамболийски” гр. 
Лозница” е открита на 17.05.2021 г. Прогнозната стойност е 1 130 768.24 лева без ДДС. Крайният срок 
за подаване на оферти е 07.06.2021 г. Оферти за участие подават трима участници: “Техно-енерджи” 
ООД, ЕИК: 812233671, “Промишлено и гражданско строителство” ООД, ЕИК: 103834762 и “Медия интер 
груп” ЕООД, ЕИК: 200720669. Комисията по избора отстранява от участие “Промишлено и гражданско 
строителство” ООД. Останалите двама участници са класирано: 1-во място - “Медия интер груп” ЕООД 
с ценово предложение 1 070 785.48 лева. 2-ро място - “Техно-енерджи” ООД с ценово предложение 1 119 
858.08 лева. С класирания на първо място участник е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “СМР по реализирането на Проект “Реконструкция на ул. “Йордан Йовков” ОК30-ОК53 в село 
Гороцвет, община Лозница” е открита на 16.09.2021 г. Прогнозната стойност е 116 602 лева. В процедурата 
кандидатства само един участник - “Пътно строителство” АД, с когото е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “СМР по реализирането на Проект “Ремонт на път RAZ 2085 (II-51, Лозница-Мировец) - Крояч 
- Ловско (III-206) в участък между с.Крояч и с.Ловско” е открита на 17.09.2021 г. Прогнозната стойност е 
250 000 лева без ДДС. В процедурата кандидатства само един участник - “Пътно строителство” АД и с 
него е сключен договор за изпълнение.
Последната приключена процедура е обявена в края на миналата 2021 година. Процедура “Избор 
на изпълнител за осъществяване на авторски надзор при изпълнение на проект “Основен ремонт и 
енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ “Александър Стамболийски”, гр. Лозница” е проведена без 
предварително обявление и е открита на 15.12.2021 г. Прогнозната стойност е 4000 лева. Възложителят 
отправя покана до “Инвестиционно проектиране” ЕООД, гр. Шумен, ЕИК: 201495727, с което е сключен 
договор за изпълнение (12.01.2022 г.).
От общо 11 обществени поръчки обявени на страницата на ЦАИС ЕОП, три са прекратени и 5 са 
приключили с подписване на договор за изпълнение. За останалите три не може да се прецени дали са 
приключили или процедурите продължават заради липса на документи в ЦАИС. Три обществени поръчки 
са проведени, като процедури със събиране на оферти с обявление (доставчици на обществени услуги).

Процедури според броя участници

1 кандидат >1 кандидат

60%40%

Преобладават процедурите само с един участник (60%), като два и повече е имало в две пети (40%) от 
всички. В 3 от 5 процедури е имало само един кандидат.
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Наличие на състезание

със състезание без състезание

със състезание
44%

без състезание
56%

Състезание е имало в по-малко от половината обществени поръчки (44%), като конкуренция е нямало 
в голямата част от процедурите (56%).

Статут на кандидати

отстранени кандидати участващи кандидати

12%

88%

Нисък е делът на отстранените участници. В 5 обществени поръчки е имало 8 кандидати, като е отстранен 
1. Необходимо е да се отбележи неголемия брой обявени процедури за целия наблюдаван период (11 бр.).

Изводи и наблюдения за община Лозница

1. Община Лозница е провела в наблюдавания период само няколко обществени поръчки, които 
не дават възможност да се направи обширен анализ. Няма обявена нито една процедура през 
първите пет месеца на 2022 г. Същевременно се увеличават директно възложените поръчки 
на основание чл.20 ал.4 от ЗОП (малки обществени поръчки).

2. От общо 11 процедури (обявени в страницата на ЦАИС ЕОП), 3 са прекратени. Приключили с 
подписване на договор за изпълнение са 5 поръчки. За останалите три обществени поръчки 
не може да се прецени дали са приключили или процедурите продължават заради липса на 
документи в ЦАИС. Три обществени поръчки са проведени, като процедури със събиране на 
оферти с обявление (доставчици на обществени услуги).

3. Кметът на Община Лозница не е осигурил достатъчна защита на финансовите интереси на 
Общината. Необосновано оскъпяване на последващото строителство в община Лозница, 
произтичащо от формирани анализни цени, при които са завишени не само % печалба, но и 
цената на труда, и на механизацията, и на съпътстващите ги допълнителни разходи.

4. “Пътстрой Корект 2019” е заложила ценообразуващи показатели за дейността със завишение 
между 80.40% и 146.15%, спрямо средната цена по СЕК, съобразно която е следвало да се 
изготвят единичните цени, констатира в доклад АДФИ. По-високият показател “печалба” и 
завишените единични цени на анализираните дейности, при изпълнение на договорите биха 
довели до реализиране на приходи в общ размер на 313 383.61 лв. с ДДС в полза на “Пътстрой 
Корект 2019”, които са за сметка на данъкоплатеца.

5. Драстично намаление на броя на провежданите обществени поръчки в сравнение с 
предходно наблюдаван период.
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Състезание има в повечето обществени поръчки в Община 
Самуил

Забелязва се напредък и положителни тенденции при провеждане и организиране на обществени 
поръчки от Община Самуил. Наблюдавани са 27 обществени поръчки, като само 1 е прекратена 
поради липса на участници. Една процедура е прекратена от възложителя заради необходимост 
от промяна на условията. Две обществени поръчки са прекратени, защото участниците правят 
ценови предложения, надвишаващи заложената пределна стойност от възложителя. Още 3 
обществени поръчки са прекратени поради отстраняване на всички участници в процедурите, 
независимо от броя на участниците. От 20 обществени поръчки в 5 е имало само един участник 
(25%). Само в 1 поръчка с повече от 1 участник комисията по избора отстранява втория участник и 
оставя 1 участник да се състезава. В половината процедури 10 (50%) има реално състезание, от 20 
приключили обществени поръчки. От 10 процедури с повече от един участник, комисията по избора 
отстранява участниците само в 1 процедура и допуска до класиране само 1 участник (10%). Причина 
за липсата на реално състезание в 9 от тези 10 процедури е участие само на един кандидат.
Процедура “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини и 
социални услуги, предоставяни на територията на община Самуил” по обособени позиции е 
открита на 14.04.2021 г. Прогнозната стойност е 641 012.09 лева без ДДС. Дейностите по поръчката 
са детайлизирани в техническата спецификация и количествената сметка за 7 обособени позиции. 
Оферти за участие подават участниците по отделни обособени позиции: 1. “Братя Великови” ООД, за 
позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7; 2. Всестранна кооперация “Правда” за позиции 2, 3, 4, 5 и 7; 3. ЕТ “Мидия 
-Милен Ангелов” за позиции 2, 3, 4, 5, 6 и 7; 4. “ЕКО-88” ЕООД за позиция 1; 5. “Клио комерс ТБ” ЕООД 
за позиции 5,6 и 7. Комисията по избора отстранява от участие ЕТ “Мидия - Милен Ангелов” само от 
участие по ОП №7, заради несъответствия в ценовото предложение. По критерий най-ниска цена е 
изготвено класиране:

1. ОП №1 доставки на “Хляб и хлебни изделия”:
1.1. ЕКО-88” ЕООД, предложена цена 69844.16 лева;
1.2. “Братя Великови” ООД, предложена цена 90 222.73 лева.

2. ОП №2 доставки на “Месо, месни изделия и риба”
2.1. ЕТ “Мидия -Милен Ангелов”, предложена цена 130 986.40 лева;
2.2. “Братя Великови” ООД, предложена цена 141852.15 лева;
2.3. Кооперация Всестранна кооперация “Правда”, предложена цена 157 519.30 лв.

3. ОП №3 доставки на “Мляко, млечни продукти и други”:
3.1. ЕТ “Мидия -Милен Ангелов”, предложена цена 74307.19 лева;
3.2. “Братя Великови” ООД, предложена цена 75263.18 лева;
3.3. Кооперация Всестранна кооперация “Правда”, предложена цена 80031.94 лв.

4. ОП №4 доставки на “Пресни плодове и зеленчуци”:
4.1. Кооперация Всестранна кооперация “Правда”, предложена цена 47791.90 лв.
4.2. “Братя Великови” ООД, предложена цена 49891.35 лева;
4.3. ЕТ “Мидия -Милен Ангелов”, предложена цена 51938.03 лева;

5. ОП №5 доставки на “Консервирани продукти”:
5.1. Кооперация Всестранна кооперация “Правда”, предложена цена 36490.00 лв.
5.2. “Братя Великови” ООД, предложена цена 36807.36 лева;
5.3. ЕТ “Мидия -Милен Ангелов”, предложена цена 38982.66 лева;
5.4. “Клио комерс ТБ” ЕООД, предложена цена 42816.25 лева.

6. ОП №6 доставки на “Захарни изделия”
6.1. “Братя Великови” ООД, предложена цена 41678.64 лева;
6.2. “Клио комерс ТБ” ЕООД, предложена цена 47073.10 лева;
6.3. ЕТ “Мидия -Милен Ангелов”, предложена цена 49688.35 лева

7. ОП №7 доставки на “Варива, подправки и други”:
7.1. “Братя Великови” ООД, предложена цена 58093.79 лева;
7.2. Кооперация Всестранна кооперация “Правда”, предложена цена 62780.36 лв.
7.3. “Клио комерс ТБ” ЕООД, предложена цена 69245.63 лева;

С класираните на първи места по обособените позиции са сключени договори за доставка.
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Стимулирането и допускането на възможно повече участници в процедурите води и до 
сключване на договори на значително поизгодни цени за Община Самуил. Пример е 
процедурата “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини и 
социални услуги, предоставяни на територията на община Самуил”. Община Самуил сключва 
договори с обявените за победители участници общо на стойност 459 192.08 лева, при прогнозна 
стойност на процедурата от 641 012.09 лева, заради участието и допускането на поне по трима 
участници по всяка обособена позиция. Само от тази процедура за населението на Община 
Самуил са спестени 181 820.01 лева.

Конкурентната среда води и до поведение от страна на всички участници да предлагат възможно най-доб-
ра за възложителя оферта. Сборът на офертите на участниците в тази процедура, предложили най-висока 
цена и класирани на последните места по всяка една обособена позиция, е на стойност 541 462.23 лева или 
с близо 100 000 лева под прогнозната стойност на възложителя, който е имал готовност да заплати.
Поръчка “Доставка на нов трактор, гребло, торачка и палетни вилици за нуждите на община Самуил 
по обособени позиции” е открита на 20.04.2021 г. Прогнозната стойност е 57 333.34 лева без ДДС. В 
процедурата има две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на нов трактор, оборудван 
с гребло за снегопочистване и торачка. 2. Доставка и монтаж на нови палетни вилици на за багер 
“Хидромек”. По първата обособена позиция оферти подават двама кандидати: 1. “Агропром сервиз” 
ООД, с ценово предложение 54 440 лева; 2. “Агрикорп” ЕООД, с ценово предложение 55 466.67 лева. 
По втора обособена позиция оферта подава и е класиран на първо място “Агрикорп” ЕООД, с ценово 
предложение 1600 лева. С класираните на първо място са сключени договори.
Поръчка “Преустройство на детска градина в сграда с предназначение за социални услуги - Център 
за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с. Голяма вода” е открита 
на 26.04.2021 г. Прогнозната стойност е 300 000 лева без ДДС. Оферти за участие подават седем 
участници. Шест от тях са допуснати до класиране. Комисията по избора отстранява участника “Овима” 
ЕООД заради допусната грешка в посочената цена на изпълнение. Като цена за изпълнение без ДДС е 
записал 249 492.73 лева, а за цена с ДДС е записал погрешно 299 391.27 лева. Правилният резултат 
за сумата с ДДС е 299 391.28 лева. Останалите участници са класирани по критерий най-ниска цена 
както следва: 1-во място “ГК ЛОМ” ЕООД, с цена 262 430.26 лева; 2-ро място “Прогрес 99” ООД с цена 
264 019.33 лева; 3-то място “БГ СТРОЙ-Д” ЕООД с цена 272 609.35 лева; 4-то място ЕТ” АС-СТРОЙ - Янко 
Славчев” с цена 278 421.90 лева; 5-то място “ Ник строй 2000” ЕООД с цена 285 017.78 лева; 6-то място 
“Гарант строй” ЕООД с цена 298 286.45 лева. С класираният на първо място участник е сключен договор.
Поръчка “Обществен превоз на пътници по маршрутно разписание № 05101 “Пчелина -Разград и обратно” 
от областната транспортна схема от квотата на община Самуил” е открита на 28.04.2021 г. Прогнозната 
стойност е 10 417.08 лева без ДДС. Оферта подава само един участник - физическо лице Ибрям Мустафа 
Рамадан. Участникът е отстранен от участие заради разминаване в посочените цени. В платформата за 
предлагана крайна цена на билета от начална до крайна спирка в една посока е посочил цена 2.91 лева с 
ДДС, а в приложения образец е записал цена 3.49 лева с ДДС. Процедурата е прекратена на 14.06.2021 г.
Поръчка “Доставка на нов високопроходим автомобил за нуждите на община Самуил” е открита на 
02.06.2021 г. Прогнозната стойност е 41 666.67 лева без ДДС. Процедурата е прекратена от възложителя на 
следващия ден - 03.06.2021 г. заради допусната техническа грешка във формулярите на техническото пред-
ложение и в техническата спецификация. Същата процедура отново е открита на 15.06.2021 г. Оферта по да-
ва един участник - “ЕС Транс” ООД, гр. Русе, ЕИК: 827105916. Участникът е отстранен от участие, защото не 
е декла рирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията за свързани с данъци и осигуровки, 
опаз ване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Поради липса на класирани участ-
ници, процедурата е прекратена на 18.06.2021 г. и отново е обявена за трети път на същата дата. Участва 
отново само “ЕС Транс” ООД. Участникът е допуснат до класиране и с него е сключен договор за доставка.
Поръчка “Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за 
нуждите на община Самуил, област Разград” е открита на 24.06.2021 г. Прогнозната стойност е 185 240 лева 
без ДДС. Оферти за участие подават четирима участници с ценови предложения както следва: “Енерджи 
маркет глобал” ООД, гр. София, ЕИК: 131481248, с предложение 298 068 лева; “Енерджи маркет” АД, гр. 
София, ЕИК: 131200181, с предложение 301 436 лева; “Кумер” ООД, гр. София, ЕИК: 200907117, с предложение 
389 004 лева; “Токи пауър” АД, гр. София, ЕИК: 206117083, с ценово предложение 351 956 лева. Четиримата 
участници са отстранени от комисията по избора, защото предлагат обща цена за изпълнение, 
надвишаваща посочения прогнозен (максимален) финансов ресурс на възложителя. Процедурата е 
прекратена от възложителя (на 11.08.2021 г.) поради липса на допуснати участници до класиране.
Поръчка “Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил - 1 етап” е открита на 
24.06.2021 г. Прогнозната стойност е 82 531. 95 лева без ДДС. Оферти за участие подават двама 
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участници - Консорциум “Самуил строй 2021”, в който влизат “Корект инвест - 2012” ЕООД и “Грийн парк 
инвестмънт” ЕООД, село Пороище, с ценово предложение 81 502.58 лева и “ГК - ЛОМ” ЕООД, гр. Лом, 
ЕИК: 111564583, с ценово предложение 77 386.67 лева. Двамата участници са допуснати до класиране 
по критерий най-ниска цена. С “ГК - ЛОМ” ЕООД е подписан договор за изпълнение.
Поръчка “Ремонт по улична мрежа и пътища в община Самуил по обособени позиции” е обявена на 
30.06.2021 г. Прогнозната стойност е 172 854.60 лева без ДДС общо за двете обособени позиции в 
процедурата. По двете обособени позиции кандидатства само един участник - “Път консулт” ООД. Със 
същия са сключени два договора за изпълнение по двете обособени позиции, единият на стойност 22 
914.86 лева, а другият на стойност 149 873.71 лева.
Поръчка “Обществен превоз на пътници по маршрутно разписание № 05101 “Пчелина -Разград и 
обратно” от областната транспортна схема от квотата на община Самуил” е обявена на 16.07.2021 г. 
Прогнозната стойност е 10 417.08 лева без ДДС. Оферти за участие подават двама участници - “Евро кар 
21” ЕООД гр. Разград, с ценово предложение от 4.16 лева и физическо лице Ибрям Мустафа Рамадан, с 
ценово предложение от 2.50 лева. Участникът физическо лице Ибрям Мустафа Рамадан е отстранен от 
комисията по избора с мотивите, че неправилно е изчислил стойността на цената на билета. С “Евро 
кар 21” ЕООД е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово”. Прогнозната стойност е 16 001.63 лева 
без ДДС. Оферти подават четирима участници. Същите са допуснати до класиране, което е изготвено 
по критерий най-ниска цена: 1 място “Илкин” ЕООД, ГР. Варна , ЕИК: 202100236, с ценово предложение 
13 943.28 лева; 2 място “ГК - ЛОМ” ЕООД, гр. Лом, ЕИК: 111564583, с ценово предложение 15 000 лева; 
3 място “Проектстрой- Станков” ЕООД, гр. Шумен, ЕИК: 203941480, с ценово предложение 15 717.38 
лева. 4 място “НИК СТРОЙ 2000” ЕООД, гр. Русе, ЕИК: 206014012, с ценово предложение 15 982.74 лева. 
Определеният за изпълнител и класиран на първо място участник - “Илкин” ЕООД, отказва да сключи 
договор за изпълнение. Възложителят определя за изпълнител класирания на второ място “ГК - ЛОМ” 
ЕООД . Подписан е договор за изпълнение.
Поръчка “Промяна предназначението на детски дом в Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост в УПИ XI-109, кв.13, с. Ножарово, община Самуил”, с 
прогнозна стойност 172 553,67 лева. Участват трима участници, като е обявено класиране: 1-во място 
“ГК - ЛОМ” ЕООД гр. Лом, ЕИК: 111564583 с ценово предложение 149 943.51 лева; 2-ро място “Овима” 
ЕООД, гр. Разград, ЕИК: 116584262 с ценово предложение 159 766.09 лева; 3-то място Проектстрой- 
Станков” ЕООД, гр. Шумен, ЕИК: 203941480 с ценово предложение 168 953.60 лева. С класирания на 
първо място участник е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил” е открита на 25.11.2021 
г. Прогнозната стойност е 65 697.19 лева без ДДС. В срока за подаване на оферти - 15.12.2021 г., оферта 
подава един участник - “Мертмакс” ЕООД, село Самуил, ЕИК: 202414518. Сключен е договор за изпълнение.
Поръчка “Доставка на течни горива за нуждите на община Самуил” е открита на 25.11.2021 г. 
Прогнозната стойност е 371 035 лева без ДДС. С решение на възложителя от 06.12.2021 г. процедурата е 
прекратена с мотив, че са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които 
биха променили кръга на заинтересованите лица.
Поръчка “Извънгаранционен ремонт, поддръжка и резервни части и аксесоари за МПС на 
общинска администрация, общински предприятия и звена в община Самуил” е открита на 
25.11.2021 г. Прогнозната стойност е 31 110 лева без ДДС. Оферта за участие подава един участник 
- “Бейкъл” ООД, ЕИК: 116553879, с ценово предложение равно на прогнозната стойност. Сключен е 
договор за изпълнение.

Статут на кандидати

отстранени кандидати участващи кандидати

29%71%
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Висок е делът на участниците (71%) в обществени поръчки. Има сериозна разлика при провеждане на 
процедурите в началото на гражданското наблюдение и в края на периода. Над пет пъти намалява делът 
на отстранените участници от комисията по избора в сравнение с началото на гражданското наблюдение.

Процедури община Самуил

други прекратени

79%21%

Значителна част от всички обществени поръчки (79%) са завършили с възлагане и сключване на 
договори. Не е висок делът на прекратените процедури, които съставляват една пета (21%) от всички.

Наличие на състезание

1 2

66%
33%

Висок е делът на проведените обществени поръчки в условията на конкуренция, като реално 
състезание е имало в 70%.

Изводи и наблюдения за община Самуил

Забелязва се обща промяна в политиката на провеждане на обществените поръчки с 
ограничаване на субективния фактор при провеждане на процедурите.

1. Намалява броят на процедурите, при които има само един участник. В началния период на 
наблюдение се отчита сравнително по-малък брой на участници, докато в края на периода 
броят им забележимо се увеличава. В началото на наблюдението процедурите само с 1 
участник са половината (50%) от наблюдаваните, но в края на периода са една четвърт (25%), 
което е двойно намаление.

2. Над пет пъти намалява делът на отстранените участници от комисията по избора, в сравнение 
с началото на гражданското наблюдение.

3. Комисиите по избора рядко отстраняват участници в процедури. Само при 1 процедура 
комисията предрешава изхода на процедурата, като допуска до класиране 1 участник, а 
останалите отстранява. Констатира се нетипично и напълно различно от наблюдаваното 
поведение на комисиите по избора в обществени поръчки, провеждани в други общини на 
област Разград.

4. Наблюдава се положителна тенденция за намаляване на броя на процедурите с липса на 
реално състезание. Основна причина за наличие на подобни процедури е фактът, че в тях 
кандидатства само 1 участник.
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5. Забелязва се положителна (нетипична) тенденция за област Разград. Увеличава се броят на 
участниците в процедури на най-значима стойност. В 5 обществени поръчки на най-висока 
стойност от общо 20 приключили процедури, са кандидатствали общо 10 участници (средно 3.8 
бр. на процедура).

6. Наблюдава се увеличаване интереса и активността на участници към процедурите на 
най-висока стойност. При 5 от 15 наблюдавани процедури на най-висока стойност, общо 
кандидатстват 19 участници (средно по 3.8 на процедура).

7. Спестени са 251 040.16 лева за бюджета и хората на Община Самуил, заради провеждането 
на 6 обществени поръчки в условия на конкурентна среда. Положителна тенденция се 
наблюдава и при други процедури, проведени в конкурентна среда: 1. Прогнозна стойност: 57 
333.34 лева, Цена на договор - 54 440 лева. (Разлика 2893.34 лева); 2. Прогнозна стойност: 300 
000 лева, Цена на договора - 262 430.26 лева (Разлика 37 569.74 лева); 3. Прогнозна стойност: 
82531.95 лева, Цена на договора - 77386.67 лева (Разлика- 5145.28 лева); 4. Прогнозна стойност: 
172 553.67 лева, Цена на договора - 149943.51 лева (Разлика-22 610.16 лева); 5. Прогнозна 
стойност: 16001.63, Цена на договора - 15 000 лева (Разлика - 1001.63 лева).

Защо хората на Община Цар Калоян трябва да платят 49 800 
лева в повече?

Интересни наблюдения са проведени в най-малката община Цар Калоян, където се констатират 
странни административни практики. Участник с най-ниска ценова оферта е отстранен от участие за 
сметка на друг, който печели със значително по-висока цена, която е повече от 50 000 лв. Обявените 
процедури от Община Цар Калоян през наблюдавания период са едва няколко (7 бр.). От тях две са 
прекратени от възложителя, една поради липса на участници и една поради допусната грешка от 
възложителя в документацията. От останалите 5 процедури при 2 две е имало само по един участник, 
а при 3 - повече от един участник.
Една процедура привлича специално внимание. Евентуално съмнения за манипулиране и корупционни 
практики се наблюдават при процедура “Изработване на проект за общ устройствен план на община 
Цар Калоян, включващ екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОЦ)”. Процедурата е открита 
на 07.06.2021 г. Прогнозната стойност е 145 503 лева без ДДС. Кандидатстват петима участници, всички с 
опит и традиции в изработване на устройствени планове с ценови предложения: 1. Консорциум Урбан Груп 
(ЕИК: 175583920) с ценово предложение 111 000 лева; 2. “Стоарх” ЕООД (гр. София, ЕИК: 131022095) с ценово 
предложение 82 000 лева; 3. “Планиране и проектиране 21” ЕООД (гр. София, ЕИК: 206556340) с ценово 
предложение 131 800 лева; 4. “Агора 66” ООД (гр. София, ЕИК: 131321699) с ценово предложение 129 000 
лева; 5. “Фрибул” ООД (гр. Варна, ЕИК: 103318710) с ценово предложение 120 000 лева.
От участник “Стоарх” ЕООД е изискано допълнително мотивиране на офертата (осн. чл. 72 от ЗОП), 
защото дава необичайно благоприятна оферта с ценово предложение от 82 000 лева. В определения 
срок участникът мотивирано разяснява офертата си. Сочи, че основна част от цената е формирана 
от суми, необходими за заплащане на специалистите, а печалбата за дружеството е сведена до 
минимум. Пояснява, че това са нормалните цени, на които е работил досега. Посочва, че има богат 
опит в изготвяне на планове за други общини, като дава конкретни примери и техните цени. Офертата 
на участника в размер на 82 000 лева се отнася за Община Цар Калоян, с население от 6000 души, 
с площ от 186 кв.м и 3 населени места. Участникът дава примери за досегашната си дейност по 
изработване на кадастрални планове с цени, население, площ и брой населени места за 7 общини 
(Стралджа, Елхово, Генерал Тошево, Габрово), от които 3 общини са съпоставими с Цар Калоян 
(Смядово, Кайнарджа, Априлци).
Община Смядово, 79 800 лева, 7000 население, 364 кв.м площ, 10 населени места; Община Стралджа, 
75 100 лева, 13 000 население, 676 кв.м площ, 22 населени места; Община Кайнарджа, 66 100 лева, 
5200 население, 315 кв.м площ, 15 населени места; Община Априлци, 67 000 лева, 3200 население, 
240 кв.м площ, 4 населени места; Община Елхово, 89 600 лева, 16 000 население, 701 кв.м площ, 22 
населени места; Община Генерал Тошево, 91 000 лева, 15 000 население, 982 кв.м площ, 42 населени 
места; Община Габрово, 142 000 лева, 66 000 население, 555 кв.м площ, 134 населени места.
От посочените примери става ясно, че ценовата оферта на участника “Стоарх” ЕООД е напълно 
в съответствие с цените, на които е работил до момента. Комисията по избора не приема 
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допълнителната обосновка и го отстранява от участие, макар да е направил най-добро ценово 
предложение. Останалите участници са допуснати и класирани. Близо 5 месеца липсва “движение” 
по процедурата между първото заседание на комисията по избора (протокол от 21.07.2021 г.), с 
който се удостоверява извършената проверка за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критерии за подбор на участниците от страна на комисията по избора и следващото 
заседание на комисията (проведено на 10.12.2021 г.). Заради “странния избор” на метод за 
оценяване, при който цената не е единствен критерий, комисията по избора извършва класиране:

1 място - “Планиране и проектиране 21” ЕООД, 91.69 т. и ценово предложение 131 800 лева;
2 място - “Консорциум Урбан Груп, 85 т. и ценово предложение 111 000 лева;
3 място - “Агора 66” ООД, 84.42 т. и ценово предложение 129 000 лева;
4 място - “Фрибул” ООД, 82т. и ценово предложение 120 000 лева.

Комисията по избора отстранява единствено участника “Стоарх” ЕООД, направил най-ниска ценова 
оферта и същевременно оценява най-високо участника, предложил най-висока ценова оферта.

49 800 лева повече е разликата между цената на отстранения участник (“Стоарх” ЕООД) и 
спечелилия (“Планиране и проектиране 21” ЕООД)

Поръчка “Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален 
патронаж - гр. Цар Калоян по проект към Фонд “Социална защита” е открита на 02.07.2021 г. Прогнозната 
стойност е 33 333.34 лева без ДДС. Поради допусната техническа грешка в документацията за участие 
(осн. Чл. 193 от ЗОП) поръчката е прекратена от възложителя на 05.07.2021 г. и отново е открита същия 
ден (05.07.2021 г.). Оферти за участие подават: “Хот трейд” ЕООД, ЕИК: 103910834; “Топ комерс груп” 
ЕООД, ЕИК: 131232713; “Робуста” ООД, ЕИК: 115147155; “БИС” ООД, ЕИК: 102904211. Комисията по избора 
отстранява от участие “Робуста” ООД заради това, че предлага срок на доставка 45 дни, който надвишава 
максимално установения в техническото задание срок от 30 дни. Според критерий най-ниска цена 
останалите участници са класирани както следва: 1-во място “Хот трейд” ЕООД с ценово предложение 29 
940 лева; 2-ро място “Топ комерс груп” ЕООД с ценово предложение 30 376 лева; 3-то. място БИС” ООД с 
ценово предложение 33 250 лева. С класирания на първо място участник е сключен договор за доставка.
Поръчка “Доставка на газьол за отопление за нуждите на Община Цар Калоян, Детска градина 
“Славейче”-гр. Цар Калоян, ул. “Генерал Тотлебен” №7 и филиала и в с. Езерче, ул. “Димчо Дебелянов” 
№1 е открита на 01.09.2021 г. Прогнозната стойност е 51 604 лева без ДДС. Процедурата е прекратена 
на 24.09.2021 г. от възложителя поради липса на постъпили оферти.
Поръчка “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.” е открита 
на 10.09.2021 г. Прогнозната стойност е 106 054.12 лева без ДДС. И по двете обособени позиции 
кандидатстват двама участници - ЕТ “Мидия -Милен Ангелов” и “Братя Василеви” ООД. Изготвено е 
класиране: ОП1: 1-во място “ Братя Василеви” ООД - с ценово предложение 9 888.30 лева; 2-ро място ЕТ 
“Мидия -Милен Ангелов” с ценово предложение 10 666.52 лева. ОП2: 1-во място “ Братя Василеви” ООД 
с ценово предложение 77 514.26 лева; 2-ро място ЕТ “Мидия -Милен Ангелов” с ценово предложение 78 
570.76 лева. С класираният на първо място участник са сключени договори.
Поръчка “Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община 
Цар Калоян през 2022 г.” е открита на 15.10.2021 г. Прогнозната стойност е 39083.33 лева без ДДС. 
Кандидатства само един участник - “Строймонтаж” ЕАД, с когото е сключен договор за изпълнение.
Поръчка “Определяне на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза “технически” 
и упражняване на авторски надзор по особени позиции: Обособена позиция 1: “Реконструкция и 
рехабилитация на общински пътища”; Обособена позиция 2: “Изграждане на дом на пенсионера и 
инвалида”, с. Езерче, община Цар Калоян”; Обособена позиция 3: “Реконструкция и обновяване” на: 
Сграда на кметството в с. Езерче, община Цар Калоян; Сграда за обществено обслужване в гр. Цар 
Калоян”; Обособена позиция 4: “Изграждане на зелени площи” в гр. Цар Калоян” е открита на 27.10.2021 
г. Прогнозната стойност е 55 000 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 17.11.2021 г. 
Оферти за участие по обособени позиции подават: За ОП 1: “Гео - Чонов” ЕООД; За ОП2, “Гео - Чонов” 
ЕООД, “Тераконсулт” ЕООД и “Фрибул” ЕООД; За ОП3 “Гео - Чонов” ЕООД и “Тераконсулт” ЕООД; За ОП4 
“Гео - Чонов” ЕООД и Фрибул” ЕООД. Комисията по избора отстранява “Фрибул” ЕООД и “Тераконсулт” 
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ЕООД. “Гео - Чонов” ЕООД е допуснат да се състезава сам със себе си и по четирите ОП и с него са 
сключени договори.
Поръчка “Доставка на нов трактор, оборудван с гребло за снегопочистване” е открита на 05.11.2021 г. 
Прогнозната стойност е 62 500 лева без ДДС. В процедурата кандидатства един участник - “Агрикорп” 
ЕООД, гр. Разград, ЕИК: 116590895. Дружеството е обявено за спечелило в процедурата.
Гражданското наблюдение констатира отсъствие на активност стопански субекти да участват в 
процедури с възложител Община Цар Калоян през периода на гражданското наблюдение.

Статут на кандидати

отстранени кандидати участващи кандидати

със състезание
44%

без състезание
56%

В по-голямата част от процедурите (56%) липсва състезание, е установено при гражданското 
наблюдение. Реално състезание е имало в 4 процедури (44%) от 9 наблюдавани обществени поръчки.

Процедури според брой участници 

1 кандидат >1 кандидат

44%

56%

В повече от половината (56%) от наблюдаваните процедури е имало поне двама участника, което 
дава известна надежда за развитие на конкурентна среда. В 4 от 9 те процедури е имало само един 
кандидат (44%).

Допуснати кандидати

допуска >1 кандидат допуска 1 кандидат

20%

80%
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Висок е делът на допуснатите до класиране кандидати (80%), като само в 1 от процедури до класиране 
достига един единствен кандидат. Може да се направи извод за наличие на конкурентна среда в най-
малката община в Лудогорието.
Преобладават обществени поръчки с повече от един участник (56%) за сметка на процедурите само с 
един (44%).

Изводи и наблюдения за община Цар Калоян

1. Обявените процедури от Община Цар Калоян през наблюдавания период са ограничен брой 
- общо са 9 поръчки. От тях 2 са прекратени от възложителя, 1 поради липса на участници и 
1 - поради грешка в документацията. От останалите 7 процедури, при 2 две е имало само по 
един участник, а при 3 - повече от един участник.

2. Съмнения за манипулиране и за корупционни практики се наблюдават при процедурата 
“Изработване на проект за общ устройствен план на община Цар Калоян, включващ 
екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС)”. В процедурата участват 5 дружества, 
всички с опит и традиции в изработване на устройствени планове. Факти от проведената 
процедура създават индикации за преднамереност и манипулации:

2.1. Печели участникът, предложил най-висока ценова оферта;

2.2. Комисията по избора отстранява единствено участника, предложил най-ниска ценова 
оферта;

2.3. Избрана е (странна) методика на оценяване, при която тежестта на показателя най-
ниска цена е занижен за сметка на други показатели. Нормално е такива методики 
да бъдат избирани, когато има предположения, че част от участниците биха 
извършили некачествено услугата и предположения, че изключително ниското ценово 
предложение ще доведе до некачествено изпълнение. Участието в конкретната 
процедура е свързано с наличие на специални знания и умения, притежаване на 
специални разрешителни за работа. Не е реалистично в процедурата да кандидатстват 
участници без наличие на знания, умения и опит;

2.4. Комисията по избора не приема допълнителната писмена обосновка на участника, 
направил ценово предложение с 20% по-благоприятно от предложенията на 
останалите участници, независимо че обосновката е подробно и логично мотивирана. 
Участникът посочва в мотивите си, че заложената стойност на офертата е основно за 
предвидени суми за заплащане на участващите специалисти, а заложената печалба 
за дружеството е в минимален размер. Участникът посочва, че направеното ценово 
предложение напълно съответства на актуалните цени в момента, по които работи. 
Посочва примери за цени, на които е работил досега по спечелени процедури, като 
конкретно посочва и общините, на които е изработил устройствени планове и цените, 
на които е работил. От посочените цени е видно (без да е специалист), че направената 
оферта напълно съответства с досегашните цени, на които е работил участникът.

2.5. Изминават близо 5 месеца без да има движение по процедурата - в хода на процедурата 
между първото заседание на комисията по избора с изготвен протокол (21.07.2021 г.), 
с който се удостоверява извършената проверка за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критерии за подбор на участниците от страна на комисията по 
избора и следващото заседание на комисията (проведено на 10.12.2021 г.).

2.6. Комисията най-високо оценява предложил най-висока цена участник, дори и след 
оценка на офертите на останалите кандидати. Община Цар Калоян щеше да плати 
49 800 лв. по-малко при допускане на участника, предложил най-ниска цена в 
класирането му на първо място. 

3. Потвърждава се изводът (констатиран в междинния доклад) за липса на активност от 
стопански субекти да участват в процедури с възложител Община Цар Калоян.

ЗАЩО ХОРАТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН ТРЯБВА ДА ПЛАТЯТ 49 800 ЛЕВА В ПОВЕЧЕ?
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Изводи
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. Независимо от това, че възложителите предварително 
обявяват формулата за получаване на крайна оценка, рядко при поставяне на отделните оценки, 
формулиращи комплексната оценка, има подробно и мотивирано обосноваване на оценката 
с описание на количествената и качествена тежест. Отделните компоненти не се оценяват 
самостоятелно от всеки член на комисията по избора. Достига се до парадокси - най-висока 
оценка получава участник, направил най-високо и финансово неизгодно ценово предложение. 
(Процедура “Изработване на проект за общ устройствен план на община Цар Калоян, включващ 
екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС)”).

3. Прекратяване на процедури. Наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на прекратените 
процедури. Подобна практика създава възможности за нерегламентирани контакти между 
възложители и (определени) участници с цел евентуално предрешаване на изхода от отново обявена 
процедура със същия предмет. Практиката води до невъзстановими разходи за добросъвестните 
участници и демотивиране от участие в обществени процедури. В община Исперих са прекратени 
близо половината поръчки (общо 13 на брой (45%) от наблюдаваните 29 обществени поръчки). Повече 
от 3/5 (63%) са прекратените процедури в община Завет (от 8 обявени поръчки, 5 са прекратени).

4. Наблюдава се тенденция на намаляване на броя на отстраняваните от комисиите 
участници. Ако в началото на наблюдението (12.2020 г.-01.2021 г.) този процент е 68%, в края на 
мониторинга констатираме намаляване с повече от 1/10 до 55%. Възможна причина е изразена 
от гражданското наблюдение критичност към работата на комисиите по избора на участници.

5. При участие на повече участници в процедури има реална конкурентна среда и се достига до 
възлагане на обществените поръчки значително под прогнозната стойност. При 5 проведени 
обществени поръчки от Община Разград (с общо 20 участващи в класирането участници, 
средно по 4 на процедура) се достига до сключване на договори близо една четвърт (23 %) под 
прогнозната стойност. Община Самуил сключва договори на стойност 28% под прогнозната 
стойност на поръчката и спестява за бюджета си 181 820.01 лева, само от една обществена поръчка, 
реализирана в условия на конкурентна среда

6. Отстраняване на участници. Наблюдава се сериозна тенденция - в 60% от процедурите с 
участие на повече от двама участници, комисията отстранява част от участниците. Поведението 
на комисиите може да се обясни със субективна преценка и толериране на определени 
участници. Констатираме особеност в поведението на комисиите по избора. При участие 
само на един участник в процедура, не е наблюдаван случай на отстраняване и последващо 
прекратяване на обществена поръчка.

7. Само един участник достига до крайно класиране, за да се състезава сам със себе си, при 12 
от общо 13 проведени обществени поръчки в област Разград на най-висока стойност. Участието 
само на един участник може да бъде индикатор за съществуване на висок риск за корупционни 
практики в тази група обществени поръчки.

8. Взискателност и критичност към определени участници. Комисията по избора играе активна 
роля в хода на процедурата. Отстраняване на преобладаваща част от участниците по различни 
причини е начин да се ограничи броя на участниците, допуснати до класиране и оттам да се 
сведе до нула рискът от успех на “неподходящ” участник. При много от наблюдаваните процедури 
масово се отстраняват всички, освен “подходящия” участник. Любим административен похват 
за отстраняване на участник е несъответствия и празноти в линейния график за изпълнение.

9. 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. Само в 45% от всички наблюдавани 
процедури в област Разград има реално състезание между участници.

10. Малките обществени поръчки са “хранилка за корупция”, поради липса на състезание и 
прозрачност при сключване на договорите. Обществени поръчки на ниска стойност (под праговете) 
са проблемни, поради липса на критерии за възлагане, конкурентност и прозрачност при 
сключване на договорите. Липсва контрол на сключените договори (фактури) по чл.20 ал.4 от ЗОП.

ИЗВОДИ
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11. В една пета от процедурите липсва интерес и наличие на участници. Липса на участници се 
обяснява с недостатъчната “наситеност на пазара” със стопански субекти в определени отрасли и с 
демотовиране на участници 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. Допълнителни негативни фактори могат да бъдат икономическата 
криза, пандемията от Ковид -19 и влошената международна обстановка.

12. Прилагането на ЗОП и Закона за конкуренцията изискват специална подготовка и 
задълбочени знания, координация и взаимодействие между институциите. Необходими са 
висок професионализъм, настойчивост и последователност, в областта на контролната дейност, 
проверка за законосъобразност и за извършени правонарушения.

13. Прокуратурата не разследва ефективно в момента престъпления при прилагането на ЗОП. 
В прокурорските актове обилно се преразказват резултатите от проверките на институциите 
(АДФИ, КПКОНПИ).

14. Липсват данни за възложени проверки на органите на Националната агенция по приходите 
(НАП) при преглед на прокурорските актове. НАП е ценен административен ресурс при 
проверка на финансовите потоци и ревизия на стопанската дейност.

15. Липсва ефективен контрол при прилагане на инженеринг при обществени поръчки. Една 
и съща фирма планира, строи и осъществява надзор над строителните обекти. Съществуват 
корупционни практики да се надписват огромни количества безконтролно (вж. одити от Сметна 
палата и финансови инспекции от АДФИ).

16. 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.

17. Отсъствие на улеснени възможности за обществен контрол върху обществените поръчки. 
Няма свободен достъп до докладите на АДФИ, които материализират работата на държавната 
институции по проверка на законността на обществените поръчки. АДФИ публикуват изключително 
оскъдна публична информация за своята дейност. Докладите от финансовите инспекции могат да 
бъдат достъпни само след подаване на заявление по Закона за достъп до обществена информация. 
Допълнителното усилие за един гражданин е съпътствано с разходване на време и средства, както 
и риск от отказ за предоставяне за проявяващия интерес за запознаване.

18. Наложителни са промени в нормативната уредба. Промените в ЗОП (2018-2020 г.) отдалечават 
закона от основните принципи, с които следва да се съобразява. Въведените промени вместо 
да предотвратят, създават по-благоприятна среда за прилагане на корупционни практики. 
Промяна в законодателството в посока на ограничаване на възможностите за неприлагане 
на свободната конкуренция в областта на обществените поръчки, включително и на така 
наречените “инхаус процедури”.

ИЗВОДИ
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Препоръки за подобряване на средата
1. Подобрението на конкурентната среда може да бъде реализирано с промени в 

нормативната уредба. Въвеждане на унифицирана 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 елиминиран субективният елемент при избор 
на изпълнители. Въвеждане на единни критерии за оценяване на участниците. Може да се 
използва опитът и съдействие от страна на браншовите организации.

2. Въвеждане на единни формуляри за участие, включително и на формуляр за техническо 
предложение за изпълнение на поръчката по отделни стопански отрасли.42 Минимизиране 
на субективната преценка в комисията по избор на изпълнител, би довело до повишена 
обективност и прозрачност при оценяване на участниците.

3. Възложителите да отправят писмени покани за участие до стопански субекти с добра 
репутация, например участвали в предишни процедури със сходен предмет и до браншови 
организации, с цел разширяване на кръга и броя на евентуалните участници. Инициативата 
е израз на добронамереност и уважение към свободната конкуренция и добри търговски 
практики. Практиката би довела и до намаляване броя на скептичните търговците, които вярват, 
че обществените поръчки са с предрешен победител и манипулирани.

4. Публикуване на ценовите оферти на отстранените и недопуснати до класиране участници 
от комисията по избора. Действащата уредба на ЗОП дава възможност ценовите оферти на 
отстранените участници да не се отварят. Следва да се въведат промени в ЗОП, които вменяват 
задължение на комисията по избора да оповестяват 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 
обективност и професионализъм.

5. Публикуване всяка година на всички договори за “малки обществени поръчки”. Ежегодно 
АОП да публикува информация за всички “директно възложените обществени поръчки” от 
публичните и секторните възложители в ЦАИС ЕОП за предходната година (срок до 31.03). Да 
се публикува информация, под формата на справка, за всички поръчки за доставки и услуги по 
ЗОП, които са възложени само с фактура.

6. Ограничаване на възможността за прилагане на “инженеринг” при об щес тве ните поръчки, 
поради липса на ефективен контрол върху целия процес (пла ни ране, прилагане, изпълнение, 
гаранционни срокове) на договорите по ЗОП.43

7. Пpoцeдypaтa “инжeнepинг” дa oтпaднe пpи cтpoитeлcтвo, финaнcиpaнo изцялo или чacтичнo 
cъc cpeдcтвa oт дъpжaвния или oбщинcкитe бюджeти или oт Eвpoпeйcкитe cтpyктypни и 
инвecтициoнни фoндoвe, кaктo и oт дpyжecтвa, кoитo изцялo или чacтичнo ca дъpжaвнa или 
oбщинcкa coбcтвeнocт.44

8. Bъзлoжитeлитe дa пpoвeждaт oтдeлни oбщecтвeни пopъчки зa пpoeктиpaнe, cтpoитeлcтвo и 
cтpoитeлeн нaдзop. Изключeниe да ce дoпycкa caмo зa нaциoнaлни oбeкти, кoитo ca oпpeдeлeни 
изрично с решение на Hapoднoтo cъбpaниe. Инжeнepинг да мoжe дa ce пpилaгa и пpи мaлки 
oбeкти или в cлyчaи нa бeдcтвия и aвapии c цeл пo-бъpзo пpeoдoлявaнe нa пocлeдицитe oт тяx.45

9. Подобряване на контрола върху обществените поръчки. В момента контролни функции 
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.

10. Необходима е съгласуваност на действията между контролните и правоохранителни органи 
под ръководството на Прокуратурата, когато се разследват (евентуални) престъпления 
при прилагането на ЗОП. Да се включва активно НАП в контролната дейност при проверка на 
процедури по ЗОП.

11. Специализация на ниво апелативни райони и Върховна касационна прокуратура 
(обособяване на сектори и отдел), периодично обучение и повишаване на квалификацията на 
прокурорите и следователите. Активно включване на следователи от окръжните следствени 
отдели при разследване на престъпления с повишена сложност и на висока стойност.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА
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12. Разширяване на възможностите за текущ и последващ обществен контрол върху 
обществените поръчки чрез свободен (неограничен) достъп на граждани до информация 
за организиране и провеждането на процедурите и резултатите от осъществяван държавен 
контрол от извършени проверки за законност на проведените процедури.

13. Промяна в нормативната уредба в посока публичност на резултатите от контролната 
дейност на специализираните държавни органи по проверка на обществените поръчки и 
конкурентната среда. Докладите на Сметната палата и АДФИ да бъдат публично достъпни на 
интернет страниците на институциите.

14. Нормативна промяна за ограничаване на възможностите за масово и многократно 
прекратяване на обществени поръчки с идентични параметри. Промяната има за цел да 
намали прилагания масово прийом за “техническа грешка” и “нередовности в документацията”.

15. Въвеждане на двуинстанционен съдебен контрол върху решения за предоставяне/отказ на 
обществена информация в ЗДОИ.

16. Правен механизъм при доказана неправилност или незаконосъобразност на постановени 
откази за предоставяне на обществена информация във връзка с разходване на 
обществени средства с влязъл в сила съдебен акт, то той задължително да се изпраща като 
сигнал до компетентни контролни органи за извършване на проверка относно правилността и 
законосъобразността на разходваните обществени средства от страна на задължения субект по 
ЗДОИ, направил отказа.

17. Законодателни промени и разширяване на правомощията на Областния управител, като 
представител на изпълнителната власт сред местната общност, като се вмени задължение да 
предприема действия за запознаване на местната общественост с резултатите от осъществени 
проверки от държавните контролни органи на местни възложители (държавни, общински и всички 
други задължени субекти по смисъла на ЗДОИ), за да може да си състави мнение за дейността на 
възложителите по ЗОП. По този начин ще се разшири и задълбочи общественият контрол.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА
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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 
поръчки за ремонти на шосета в 
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.

Бивш шеф на пътното в Разград призна 48 престъпления, получи 
условна присъда / Sofia Photo Agency, архив
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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“.

Семейство Симеонови 
притежава и луксозен минихотел в 
Черноморец в затворен комплекс с 
подземен паркинг.

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.

Подобно на бившия шеф на пътния фонд – Веселин Георгиев (на снимката), бившият 
директор на областното пътно управление в Разград Пламен Симеонов е сключвал 

договори за обществени поръчки с фирми, в които съпругата му има дялове. 
Бившият директор на областното пътно управление в Разград Пламен Симеонов 
спретнал схемата “Батко и братко”, но чрез съпругата си, пише в днешния си брой 

“24 часа”. Според изданието Миглена Симеонова има дялове във фирми, които 
изпълняват всички пътни поръчки.

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/03/15/873346_bivshiiat_shef_na_putnoto_v_razgrad_prisvoiaval_pari/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/03/15/873346_bivshiiat_shef_na_putnoto_v_razgrad_prisvoiaval_pari/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/03/15/873346_bivshiiat_shef_na_putnoto_v_razgrad_prisvoiaval_pari/
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поръчки“ (ЦАИС ЕОП), достъпен на 05.06.2022 г. 

8 Чл. 36 (7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Регистърът е публичен и достъпът до информацията в него е 
безплатен и свободен.

9 Решение на АС Разград по адм.д. № 188/2020 г. 
10 Решение на АС Разград по адм.д. № 31/2010 г.
11 Решение на АС Разград по адм.д. № 34/2021 г.
12 Решение на АС Разград по адм.д. № 160/2021 г.
13 Решение на АС Разград по адм.д. № 193/2021 г.
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21 Пак там.
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20.06.2022 г.
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проверена на 20.06.2020 г.

25 Пак там.
26 Георгиев, А. Казусът с пътищата: как може да няма престъпления, пък да има незаконни строежи, Дневник, 17.06.2022 г., 

проверена на 20.06.2020 г. 
27 Границка, Л. Пътните ремонти в омагьосан кръг: Дайте да платим веднага - но за какво?, Mediapool.bg,19.04.2022 г.
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40 Пак там
41 Пак там
42 Публикуван е проект за изменение на ЗОП на 22.06.2022 г. с предложение за задължение за използване на шаблони 
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44 Пак там.
45 Пак там.
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https://www.razgrad.bg/news/dve-dokladni-zapiski-prieha-dnes-na-izvanredna-sesiya-obshtinskite-savetnitsi
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