
Георги Милков пак извади томахавката  

Подходящ ли е Веселин Николов да бъде директор на РУ 

„Социално осигуряване“ Разград, попита вчера 

председателят на Центъра на НПО Георги Милков на 

изнесена пресконференция пред местното НОИ. Пред 

входа на ведомството Милков каза, че Николов е 

номенклатурен кадър, удобно преместил се от 

Комсомола да управлява парите на нашите родители за 

пенсии. А Изтъкна и факта, че настоящият шеф ръководи 

институцията вече 21 години, без да е провел никакви 

реформи. Морално ли е Николов да назначи сестра си 

Лилия Воденичарова за свой служител и в декларациите за конфликт на интереси, подписани от 

двамата, никъде да не е посочена родствената връзка помежду им, попита председателят на Центъра 

на НПО. После той разходи журналистите из управлението, като сподели впечатлението си, че 

асансьорът в РУСО е ненужен и нефункционален. Заради голям наклон на подстъпа за инвалиди, 

хората с увреждания не могат практически да ползват съоръжението. Новият асансьор, за който са 

изхарчени 80 000 лева, служи единствено на пенсионерите, работещи във ведомството. Четирима 

експерти в пенсионна възраст са настанени на четвъртия етаж и се ползва само от тях. В същото 

време във фронт-офиса на първия етаж има поне три работни места, където биха могли да се 

преместят възрастните служители. Сред пенсионираните служители на ведомството е и майката на 

съдия Ива Ковалакова – Стоева, председател на Административния съд, припомни Милков. 

Управленската логика на Веселин Николов струва на бюджета около половин милиона лева, 

изхарчени за нескопосани решения, заплати на пенсионирани лекари и асансьор, който се използва 

основно от служителите да си купуват кафе, заключи Милков. Той зададе въпроса такъв ли трябва 

да бъде съвременният директор на модерна европейска институция – да прахосва стотици хиляди 

лева за безполезни ремонти, да назначава на важни длъжности само пенсионирани медици, да си 

строи скъпи асансьори, да назначава сестра си за свой служител. Писмото на Георги Милков ще бъде 

изпратено на социалния министър и председател на надзорния съвет на НОИ Тотю Младенов, на 

финансовия Симеон Дянков и до управителя на НОИ Христина Митрева, за да се вземе предвид 

мнението на Центъра на НПО при предстоящото провеждане на конкурс за шеф на местното РУСО.  
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