
Призовавам съветниците да забранят продажбата на земи на Пчелина 
 
Неотдавна зам.-окръжният прокурор Милена Пенчикова отказа да разследва бившия 
областен управител Наско Борисов за скандалната продажба на хижата на 
Областната администрация на фирма, близка до брат му. Кметът Денчо Бояджиев 
пък иска бърза продажба на 13 декара гора на същата фирма. Има ли връзка между 
тези две събития и кое ги обединява?  
Ние търсим пресечната точка между действията на държавното обвинение в Разград 
и кмета Денчо Бояджиев.  
За втори път Милена Пенчикова, заместник-окръжен прокурор на Разград, отказа да 
образува досъдебно производство за продажбата на хижата на Областна 
администрация в местността Пчелина край Разград.  
За втори пореден месец кметът на Разград внася упорито докладна за продажба на 
13 декара широколистна гора в местността Пчелина. Става дума за прилежащата 
територия на вече продадения почивен дом на русенската фирма „Хоризонт”.  
 
Защо е толкова упорит Денчо Бояджиев и натиска общинския съвет в 
Разград в разгара на лятото?  
Защо бърза кметът на Разград да продаде някакви си мижави 13 декара в 
зоната за отдих?  
Има ли координация между Окръжна прокуратура – Разград и кмета?  
 
Съвпадението е очевидно....  
На 23 юни 2010г. кметът актува терена от 13 декара гори.  
На 15 юли 2010г. прокурор Милена Пенчикова отказва за втори път да разследва 
продажбата на имота.  
На 4 август 2010г. кметът Денчо Бояджиев внася за втори път докладна за продажба 
на имота на „Хоризонт – Русе” АД, която иска да развива курортно-туристическа 
дейност.  
През месец юли 2010 г. на проведена сесия съветниците в местния парламент в 
Разград не подкрепиха това предложение, включително и от партията на кмета.  
Защо бърза кметът Денчо Бояджиев да продава апетитни гори по време на криза?  
Защо Милена Пенчикова помага на кмета Денчо Бояджиев?  
Можем само да гадаем какви са основанията за координацията...  
 
Ние призоваваме:  
* Общинският съвет в разград да не гласува докладната записка на кмета Денчо 
Бояджиев, защото не е защитен общественият интерес с тази сделка.  
* Милена Пенчикова да си отмени отказа и да разследва като истински прокурор.  
* Общинският съвет в Разград да приеме забрана за продажба на земи в местността 
Пчелина.  
* Общинският съвет в Разград да не забравя скандалния договор с „Ер София” за 
продажбата на 412 декара земя.  
 
Процедурата по обжалване на прокурорския акт не е завършена. Центърът на НПО в 
Разград обжалва отказа на Милена Пенчикова пред Апелативна прокуратура – Варна 
на 11.08.2010 г.  
 
Георги МИЛКОВ, председател на Сдружение Център на НПО - Разград  
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