
Прокурори погват и Венелин Узунов 
 
Прокурори започват проверка и на делата на бившия кмет на Разград Венелин Узунов. 
Досъдебното производство е разпоредено от варненския апелативен прокурор Ружа 
Големанова в отговор на жалба, изпратена до магистратурата от Центъра на 
неправителствените организации в Разград.  

 
Сигналът е стъпил върху факти, изнесени в доклад на Сметната 
палата, проверявала дейността на кметството през 2002 година. 
Става дума за нарушения на стойност между 200 и 300 хиляди 
лева, за които отговорен е Узунов.  
През този период той е разрешил на сметоподдържащата фирма 
„Шеле“ да ползва общински имот без да плаща определения за 
това месечен наем от 1147 лева в продължение на 14 месеца.  
Сключил е договор за обществена поръчка със „Строймонтаж“ и в 
нарушение на закона е подписал анекс към него за 18 000 лева.  
Без да спази процедурата е възлагал работа на общинската 
фирма „Паркстрой“ на стойност 156 000 лева, като други 
съпътстващи дейности са били разбити на малки поръчки, за да 
се заобиколи законът и парите да се изхарчат непрозрачно. 

Одиторите са открили и 53 броя банкови разплащания с дата 2002 година, за които няма 
разходни документи.  
Сигналът срещу Узунов престоява в прокуратурата близо три години. Организацията на 
Георги Милков уведомява обвинителите за делата на бившия кмет още в началото на 2007. 
На 17.10.07 година обаче местните магистрати отказват да започнат досъдебно дирене 
срещу бившия кмет, който по това време е депутат от „Коалиция за България“ в 40-то 
народно събрание. Окръжна прокуратура отказва да се занимава с делата на Венелин 
Узунов и през април 2010 г., когато прекратява преписката за втори път.  
След сигнал на жалбоподателя до по-горната инстанция обаче, фактите са преценени като 
сериозни.  
Затова на 28 юни т.г. прокурор Големанова постановява срещу Венелин Узунов да започне 
досъдебно производство по чл.282 от НК за длъжностни престъпления, при които властта е 
превишена, за да се набавят облаги на частни лица. Наказанието за това престъпление е 
лишаване от свобода от една до осем години.  
В момента Узунов е съветник на президента Георги Първанов и отговаря за 
взаимодействието на институцията с местната власт. След убития вече Емил Кюлев и тежко 
раненият Манол Велев, бившият разградски кмет е третият съветник на държавния глава, 
замесил името си в дела, с чието разследване се заема прокуратурата.  
 
 
02 юли 2010г. В-к Екип 7 

 
 
 

Президентски съветник ще бъде разследван от прокуратурата 
 
Прокуратурата в Разград ще разследва бившия кмет на града и настоящ президентски 
съветник Венелин Узунов. Обвинението е разпоредено от Варненската апелативна 
прокуратура в отговор на сигнал, постъпил в магистратурата от Центъра на 
неправителствените организации в Разград, съобщи председателят на гражданската 
структура Георги Милков. 
Бившият кмет ще бъде проверяван за финансови нарушения на стойност около 300 хил. лв., 
констатирани в доклад на Сметната палата за 2002 г.Ще се разследват договори за 
обществени поръчки, при които не са спазени процедурите, неправомерни анекси към тях, 
банкови плащания без отчетени разходи и несъбрани от кметството наеми за общински 
имоти. 
Сигналите срещу Узунов са подадени в прокуратурата още през 2007 г., припомниха от 
неправителствената организация, поискала разследването. По това време  бившият  вече 
кмет е бил депутат от "Коалиция за България" в 40-ото НС и бил под закрила на имунитета 
си. В началото на тази година гражданските активисти възобновили искането си за 
прокурорска проверка, която обаче стартира чак след постановление на апелативната 



инстанция. 
В момента Узунов е щатен съветник на президента Първанов и отговаря  за 
взаимодействието с местните власти.  
 
 
01 юли 2010г. Стела Ковачева, в-к Дневник 

 
 
 

Президентски съветник отива на прокурор 
 

 НПО иска депутатски имунитет заради далавери 
 
Да бъде образувано досъдебно производство срещу 
президентския съветник Венелин Узунов. Това е разпоредила 
Апелативна прокуратура - Варна по сигнал, подаден от 
неправителствена организация от Разград. 
Според данните по преписката нарушенията Узунов е 
извършил през 2001 и 2002 г., когато бе кмет на Разград. 
Чуйте още от прикачения звуков файл. 
 

 
 
1 юли 2010г. Радка Минчева, Дарик радио Шумен  
 
 
 

Образуват досъдебно производство срещу бивш кмет на Разград 
 

Срещу бившия кмет на Разград инж. Венелин Узунов ще 
бъде образувано досъдебно производство, съобщи на 
пресконференция днес председателят на Центъра на 
неправителствените организации в лудогорския град 
Георги Милков. Той се обоснова с постановлението на 
Варненската апелативна прокуратура, до която е 
изпратил жалба за това, че през април Окръжна 
прокуратура –Разград не е уважила подаденият сигнал 
срещу бившия градоначалник. 
Председателят на неправителствената организация 
запозна журналистите с мотивите на апелативния 

прокурор Ружа Големанова от Варна, която отменя решението на Окръжната прокуратура в 
Разград и постановява да се образува досъдебно производство. В постановлението на 
Апелативната прокуратура – Варна от 28 май тази година се посочва, че прокурор 
Големанова намира за основателна жалбата на Георги Милков и нарежда да се направят 
проверки за посочени нарушения на бившия кмет на Разград. 
Узунов ще бъде разследван за сключен договор с „Обреден дом” ЕООД, за двойно заплащане 
на енергоспестяващо осветление на града, за анекси към договор за учредяване на 
временно и безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, за анекси в договори при 
изграждането на канализация на ул.”Освобождение” в Разград и др. 
“Съгласно постановлението на апелативния прокурор Ружа Големанова срещу инж. Венелин 
Узунов ще бъде образувано образува досъдебно производство по чл. 282 от Наказателния 
кодекс”, категоричен бе председателят на Центъра на неправителствените организации в 
Разград Георги Милков. 
 
 
01 юли 2010г. Бл. ДИМИТРОВА, ТОП НОВИНИ.БГ 

 



Президентски съветник ще бъде разследван от прокуратурата 
 
Прокуратурата в Разград ще разследва бившия кмет на града и настоящ президентски 
съветник Венелин Узунов. Обвинението е разпоредено от Варненската апелативна 
прокуратура в отговор на сигнал, постъпил в магистратурата от Центъра на 
неправителствените организации в Разград, съобщи председателят на гражданската 
структура Георги Милков. 
Бившият кмет ще бъде проверяван за финансови нарушения на стойност около 300 хил. лв., 
констатирани в доклад на Сметната палата за 2002 г.Ще се разследват договори за 
обществени поръчки, при които не са спазени процедурите, неправомерни анекси към тях, 
банкови плащания без отчетени разходи и несъбрани от кметството наеми за общински 
имоти. 
Сигналите срещу Узунов са подадени в прокуратурата още през 2007 г., припомниха от 
неправителствената организация, поискала разследването. По това време бившият вече кмет 
е бил депутат от “Коалиция за България” в 40-ото НС и бил под закрила на имунитета си. В 
началото на тази година гражданските активисти възобновили искането си за прокурорска 
проверка, която обаче стартира чак след постановление на апелативната инстанция. 
В момента Узунов е щатен съветник на президента Първанов и отговаря за взаимодействието 
с местните власти 
 
 
01 юли 2010г. Razgradnews.com 
 
 

Погнаха и президентски съветник 
 
Прокуратурата в Разград ще разследва бившия кмет на града и настоящ президентски 
съветник Венелин Узунов. Досъдебното производство е разпоредено от Варненската 
апелативна прокуратура в отговор на сигнал на центъра на неправителствена организация в 
града, в който са посочени нарушенията на Узунов, докато е бил начело на местната власт в 
Разград. Това обясни председателят на гражданската структура Георги Милков.  
 
Бившият кмет ще трябва да обяснява защо е разрешил сметоподдържащата фирма "Шеле" да 
ползва общински имот, без да плаща наем за него. Ще се разследват анекси към договори и 
плащания и за услуги, за които не са спазени изискванията на Закона за обществените 
поръчки. Далаверите за близо 300 хил.лв. са посочени и в доклад на Сметната палата, 
извършила одита на кметството за 2002 година. Предмет на проверката ще са и 53 банкови 
плащания, разпоредени от кмета, без да са посочени основания за това. Сигналите срещу 
Венелин Узунов са престояли в прокуратурата повече от 3 г. 
 
 
02 юли 2010г. Станка Христова, в-к Стандарт 
 
 


