
Разград се нуждае от нови лидери и честни политици 
 
Разград и разградчани изпитват остра нужда от нов тип лидери. Лидери на граждански сдружения, на политически 
партии, нови политически лица, които разбират проблемите на хората, могат и искат да ги решават. Новите водачи 
трябва да се различават от досегашните високомерни и некомпетентни управници, които губеха общественото време в 
празни обещания и кухи фрази. 
Мнозина от тях обиколиха света уж да се учат и усвояват нови практики и ние всички плащахме за техния разкош. 
Питам националния финансист Станка Ангелова колко дни от годината е работила тя в Разград. Защо повече от 3 
години г-жа Ангелова отказва да предостави информация за броя и размера на командировките си? 
Питам Стоян Димитров, като известен юрист, колко хиляди лева досега е получил като адвокат на кмета на Разград, с 
когота са от една партия? А Община Разград има назначени на щат 5 юристи. 
Защо Добринка Монева и досега е съдебен заседател и общински съветник? Къде е разделението на властите, щом 
актовете на кмета се обжалват в съда?  
Последните 18 години Разград беше управляван некадърно от шепа хора, които си прехвърляха топката и оплетоха 
града в злокобна паяжина. Благодарение на лявото управление, Разград заприлича на блато, в което не останаха млади 
хора, а „боклукът на Шеле” поскъпва с 20% всяка година. Новите тротоари и градинките не могат да скрият или 
заменят липсата на развитие и напредък в нашия град.  
В Разград няма перспектива, безработицата е голяма, сивият сектор задушава икономиката, общинските дружества се 
източват от близки до кмета фирми, общината се е превърнала в най-големият работодател с над 200 човека 
администрация.  
Корупцията, клиентелизмът и шуробаджанащината са язви, които разяждат общинската икономика. 
Ако имаше класация за общинска корупция, със сигурност Разград ще заеме челно място в десетката. Тук не остана 
непокварена сфера, от където да не се източват пари. Не е тайна как досегашното мнозинство крадеше и финансираше 
собствените си „успехи” и „спечелени избори”. 
Обществените поръчки, общинските фирми и външните услуги са критичните точки, с които спешно трябва да се заеме 
новият Общински съвет. 
За последните 63 години нищо хубаво не се е случило в нашия град щом доказан сътрудник на Държавна сигурност 
като Денчо Бояджиев беше избран за кмет, а несменяемият общински председател Добринка Монева забогатя с няколко 
имота, взети от клети старци, без чувство за вина и нечиста съвест. 
Вярват ли хората на тези политици? 
Новият правилник за работа на местния парламент в Разград трябва да отговаря на няколко основни принципа: 
прозрачност, публичност; отчетност; достъпност; демократичност; граждански контрол. 
Общинският съвет на Разград трябва да гарантира на нас, гражданите, честно и прозрачно управление.  
Новият общински съвет не трябва да позволява повече източването на общинския бюджет от общински съветници. 
Трябва да се спре с порочната практика да се назначават цели семейства в общинската администрация или общински 
фирми. Трябва да се преустанови практиката общински съветник да бъде съдебен заседател или адвокат на кмета. 
Ние очакваме да не се разпродава общинската собственост за жълти стотинки на приятели и партньори по бридж; да не 
се източва общинският бюджет с многобройни и излишни ремонти, които печели само една фирма; да се спре 
драстичната далавера в образованието; да се организират прозрачни конкурси, да се пресекат фрапиращите конфликти 
на интереси и съмнителните предрешени конкурси. 
Ние искаме независим и безпристрастен съд, който не се кланя на кмета при всяко негово намигване. Очакваме 
полицията и прокуратурата повече да не си затварят очите за местните управници.  
Защо до момента няма нито едно образувано дело за далаверите в Община Разград? Защо прокуратурата мълчи? 
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