
Общината в Разград изхарчила половин милион лева за телефони
Констатацията е на Центъра на НПО в Разград 

 
Неправителствената организация обяви, че за последните три години от общинския 
бюджет са похарчени половин милион лева за телефони.   Тези хора явно са се 
обаждали  или на луната, или на розови телефони, коментира за в. “Топ Новини”, 
председателят на неправителствената организация Георги Милков. От НПО 
предполагат, че в тази солидна сума може да са отчетени завоалирано и друг вид 
разходи, извършени от общинските служители. Проверка на Центъра на НПО в 
Разград установила, че общинските структури ползват общо 482 телефона, като само 
в сградата на общината са позиционирани 82 , от които 68 мобилни. 
 
Георги Милков даде пример с общинското предприятие “Разград лес”, което се 
нарежда в класацията на най-разточителните общински структури с отчетените 31 
хил. лв. за телефони през последните 3 години. В предприятието работят 37 души, а 
разполагат с 52 телефона, или пада се по телефон и половина на човек, уточни 
Милков. За миналата година, предприятието е било с бюджет 2 млн. 200 хил. лв., от 
които 600 хил. лв. за външни услуги. За 2009 г. в предложението на кмета Денчо 
Бояджиев е написано, че това предприятие трябва да разполага с макрорамка от 1 
млн. 750 хил. лв., от които 500 хил. лв. за външни услуги, поясни Милков. Друг 
фрапиращ случай, посочен от неправителствената организация, е преразходът в 
телефонната сметка на Държавна филхармония - Разград, където 43 души говорят с 
общо 41 мобилни телефона. За миналата година филхармонията е похарчила 9 хил. 
лв. за мобилни телефони. 
 
Центърът на НПО е внесъл предложение в Общинския съвет за налагането на лимит 
на общинските телефони и съкращаване на разходите за телефон, планирани в 
общинския бюджет. Предложението ще бъде гледано на предстоящата на 24 
февруари сесия на местния парламент.  
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