
Г.Милков извади документи, разкриващи конфликт на интереси 
   

В понеделник се проведе 
заключителното заседание на 
бюджетната комисия към Общински 
съвет - Разград, на което окончателно 
бяха приети отчетът за изпълнението на 
бюджета за 2008 г. и проектът на 
макрорамката за 2009 г. Изненадващо /и 
очевидно неприятно за част от 
присъстващите/ в зала №102 влезе 
председателят на Центъра на НПО в 
Разград Георги Милков, който раздаде 
на всички лист хартия, озаглавен като 
обръщение. В него се призовават 

съветниците, кметът и заместниците му да обявят конфликт на интереси преди 
започване на обсъжданията на Бюджет 2009, като не участват в дискусиите.  
   
„Смятаме за уместно г-н Добрин Добрев - председател на комисията по бюджет и 
финанси, да се оттегли от заседанието. Мотивите ни са сключени три договора за 
обществени поръчки на „Хранкомерс ЦБА“ ООД, в която г-н Добрев е съсобственик и 
управител“, пише в обръщението. По-късно Г.Милков предостави на медиите и 
въпросните договори между Община Разград и „Хранкомерс ЦБА“ ООД, 
представлявано от Добрев. Първият е сключен на 27 октомври 2006 г. за срок от 36 
месеца и касае периодични доставки след предварителни писмени заявки на 
хранителни стоки за обектите на ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело“. 
Вторият договор със срок на действие 12 месеца е сключен на 19 септември 2008 г. 
за доставки по предварителни писмени заявки на хранителни продукти за 
потребностите на детските градини в общината. Третият договор, също едногодишен, 
е сключен също на 19 септември миналата година и касае отново извършването на 
периодични доставки на хранителни продукти по предварителни писмени заявки, 
този път за потребностите на заведенията за социални услуги на територията на 
общината.  
Георги Милков съобщи, че ще внесе трите документа в местната Комисия за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси като доказателствен 
материал към подадените преди това от него сигнали. По наша информация, 
комисията ще заседава утре вечер.  
В обръщението на Милков се казва още, че и кметът Денчо Бояджиев не трябва да 
участва в заседанието на бюджетната комисия заради конфликт на интереси. „С 
личния си подпис на кмет, той финансира вестник „Гледища“, където работи 
съпругът на дъщеря му. Вестникът получава над 12 000 лв. общинска субсидия на 
година. Г-н Бояджиев е назначил за директор на Общинския културен център 
сестрата на първата си съпруга“ , припомня председателят на център на НПО.  
Въпреки обръщението, никой не напусна заседанието. Членовете на комисията 
приеха всички допълнителни предложения, след което обемът на Бюджет 2009 се 
увеличава с 1 046 000 лв. Допълнителните заложени средства са: 635 000 лв. за 
ремонт на улици, 75 000 лв. за текущи ремонти, 40 000 лв. за допълнителни 
средства за текущи ремонти по реда на публично-частни партньорства, 150 000 лв. 
за основен ремонт на спортна зала „Абритус“, 10 000 лв. за клубовете по футбол по 
селата, 50 000 лв. за закупуване на автобус на лизинг, 35 000 лв. за спортното 
училище за участие в състезания и лагери, 5000 лв. увеличения на трансфера за 
драматичния театър, общо 30 000 лв. допълнително за Капанския ансамбъл и 
Симфоничния оркестър, 16 000 лв. увеличение в приходната част от такси, събирани 
в училищата.  
С тези промени планът за 2009 г. става 34 515 329 лв., от които 19 352 457 лв. 
държавни дейности и 15 162 872 лв. - общински дейности.  
Очаква се новият бюджет да бъде приет на заседанието на местния парламент на 24 
февруари.  
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