
В Разград няма пари за култура, но бюрокрацията се увеличава... 
 

   
Откакто е станал кмет на Разград преди три години, имам 
натрапчивото усещане, че Денчо Бояджиев постоянно воюва с 
гражданите и местните лидери, създава вражди, конфронтира 
институциите, забърква се в скандали, финансира 
семейството си с нашите пари.  
Поредното безумие на разградския градоначалник е 
„блестящата“ идея да закрие Филхармонията, сякаш той я е 
открил или създал...  
   
Не знам кой културен експерт го е посъветвал как да скърпи 
бюджета за 2009 г. за сметка на културата. Но съм сигурен, 
че с поредното кметско прозрение, намаляват с още поне 100 
неговите крехки поддръжници.  

Не можеш само да закриваш или рушиш, без да обясниш на хората защо го правиш и 
на каква цена?  
Преди да се вземе решение за бъдещето на Разградската филхармония ще предложа 
няколко прости идеи за оптимизиране на общинските разходи и кметски разкош:  
Каква е ползата за гражданите на Разград от съществуването на ОП “Общински 
жилища и сгради” с неговите над 20 служители?  
Как се управлява общинската собственост и колко приходи носи в общинската 
хазна?  
Малко или много са 150 общински чиновника? Какво работят тези хора и каква е 
ползата за община Разград?  
Има ли нужда от 6 човека в Радио Разград с несменяемия главен редактор на 
прехода Благовеста Борисова? Има ли програмен статут общинската радиоточка, 
който да е гласуван от собственика Общинския съвет, а заплатите там са над 500 
лв.?  
Колко струват на общинския бюджет издръжката на три отделни и дублиращи се 
детски центъра: Ученическа спортна школа, ЦУТНТ и Център за работа с деца? И 
трите детски заведения имат директори, отделни администрации и бюджет за 
издръжка.  
Къде потъват половин милион лева за ученическия транспорт и пътните разходи на 
военноинвалиди, пенсионери и антифашисти?  
Колко такси се събират годишно от т.нар. “синя зона”, кой ги отчита и за какво се 
харчат тези пари?  
Къде отиват 5 милиона лева от банковия заем и как ги използва “Строймонтаж” за 
ремонти на улиците?  
Какво чисти фирма „Шеле“ за почти 2 милиона на година?  
Защо само симпатизанти на кметската партия получават общински пари да си 
асфалтират улиците и градинките?  
Ние, гражданите, очакваме да се случи нещо изключително за първи път в Разград – 
бюджетът на общината или нашите пари да бъдат обвързани за първи път с 
резултатите.  
Общинският бюджет на Разград за 2009 г. да бъде пазарно ориентиран и 
програмиран с конкретни очаквани резултати.  
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