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Въведение

Проектът  “Купените местни избори или смъртта на местната демокрация” е  осъщест-
вен от Институт за развитие на публичната среда, с подкрепата на Тръста за гражданско обще-
ство в Централна и Източна Европа.

Основните усилия са насочени към изследване на политическото представителство и 
начина на функционирането на институциите на местната демокрация в пет български общини 
с опорочен изборен процес - Несебър, Созопол, Казанлък, Петрич и Сандански. 

Основният въпрос, на който се търси отговор, е, как местна власт, излъчена в изборен 
процес,  окачествен като нечестен и несвободен, осъществява управлението на местната об-
щност. 

Другият въпрос е  какви са основните предпоставки в самия модел на местно самоуп-
равление, които благоприятстват прилагането на стратегии за превземане на местната власт от 
икономически групи и престъпни мрежи?   

За да намерим отговор, анализирахме основните характеристики на модела на местно 
самоуправление в България. Търсихме връзките между идентифицираните дефицити в модела 
и използваните от икономически групи и престъпни мрежи подходи за завладяване на местна-
та власт. Проучихме доколко е възможно осъществяването на политически, административен, 
съдебен и обществен контрол върху подобен тип управление. 

За целите на изследването бяха проведени 50 дълбочинни интервюта с представители 
на политически партии, участващи в управлението на петте общини, представители на адми-
нистрацията, социолози и журналисти, познаващи отблизо живота на тези общности.   

Осъществен е медиен мониторинг на публикациите в централните и регионалните ме-
дии, посветени на петте общини, обхващащ целия период от началото на изборния процес през 
2007 г. до края на декември 2009 г. 

Проучени са следните източници на информация:

- протоколи и решения от заседанията на петте общински съвета;

- решения на ОИК, ЦИКМИ и съдилищата, свързани с изборните резултати по места и 
тяхното обжалване в съда;

- анализи и разработки, посветени на последните местни избори.

В доклада са анализирани посланията и е описана реалната мотивация на бизнес фор-
мированията да атакуват местната власт. Глава II представя особеностите на установения в 
България модел на местно самоуправление и продуцираните от него подходи за завладяване на 
общините. Феноменът „независими кметове” като част от стратегията за завладяване на мест-
ната власт е описан в глава III. Oсобеностите на влиянието на структурите на организираната 



�

престъпност и мръсните пари върху изборния процес в петте общини е представено в IV глава. 
Различните модели на взаимоотношение кмет - общински съвет и последиците от тях за управ-
лението в петте общини са тема на V глава. В VI и VII глава невъзможността за осъществяване 
на ефективен съдебен, административен и публичен контрол върху органите на местната власт 
е илюстрирана чрез примери, взети от живота на петте общини.  

    

Местни коалиции и бизнес партии –
политически послания vs. реалната мотивация 

за участие в изборния процес 

В навечерието на местни избори 2007 социолозите са раздвоени по отношение на оча-
кванията си за представянето на местните колиции и бизнес формирования на предстоящите 
избори.

Алфа Рисърч оповестява прогнози, скоред които бизнес формациите имат сериозен по-
тенциал от около 18%, който в по-малките общини нараства до 30%.1  

Местните листи отнемат потенциал от всички национални партии, но вотът за тях би 
се отразил най-неблагоприятно на водещите ГЕРБ и БСП, които са изправени пред риска да 
загубят между 3 и 5% от общия си потенциал.

Агенция “Медиана” обаче смята, че опитите на подобни партии да влязат в местната 
власт досега са завършвали с пълно фиаско и това най-вероятно ще се повтори. Според тази 
агенция бизнес партиите трудно ще привлекат колебаещи се избиратели, защото именно те са 
разочарованите и трудно ще припознаят за изразители на своите интереси такива формации. 
Българинът има силно негативно отношение към забогателите и затова няма да гласува за тях, 
смята Кольо Колев от “Медиана”. “Бизнесът по-скоро ще продължи досегашната си практика 
да купува политическо влияние в традиционните партии”.�         

Изборните резултати се доближават до прогнозите на Алфа Рисърч и това е свързано с 
предприетите от бизнес играчите стратегии на местно ниво. 

Задачата да легитимират участието си в политическата игра, бизнес кръговете  решават, 
като атакуват избирателите със следните  програмни и публични изявления: 

•	Време е експертността да замени партийността, а професионализмът - идеологиите.

1  http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2007/08/16/368788_lider_-_nov_proekt_za_mestna_vlast/ 
2  http://www.yvox.net/pg/news/view/1995� 



5

Тази публична теза е най-добре представена от Денислав Сербезов - Джингиза - ли-
дер на партия “Федерация активно гражданско общество” (ФАГО) в Казанлък, пред списание 
“Тема”:  “Смятате ли, че в Казанлък някой ще гласува за идеи? 

- Все още ги има за съжаление. На местните избори идеите не трябва да имат място. 
Единствено гражданският интерес трябва да надделява. Защото става въпрос за самите нас. На 
парламентарни избори, разбирам - може би повече място има за някакви идеи. Но за местното 
самоуправление трябва просто да се наблегне на професионализма и това е! “ �  

•	Общината се разграбва! Ние сме колиция “Антикорупция”. 

“Единственият начин да спрем корупцията и ограбването на ресурсите е да направим 
реално участието на гражданите в управлението на града.  Не може да продължаваме с прак-
тиката изборите да представляват кредит на доверие за политиците, които в продължение на 
четири години правят задкулисни сделки в ущърб на всички нас” – четем в Проекта за управ-
ление на партия “ДЕЛА” - “За Несебър” ( 2007 - 2011 г.) 

•	Да защитим местните интереси срещу външните посегателства върху ресурсите на 
общността        

“Чужди интереси са намесени в управлението и ощетяват всички, които честно изкарват 
парите си с труд” – заявява Атанас Терзиев, кандидат за кмет на Несебър пред агенция “Фо-
кус”. В програмата на издигналата го местна партия “ДЕЛА” четем: “Време е средствата, които 
всички ние даваме, да бъдат управлявани в полза на общината, а не в полза на външни за града 
ни интереси.”

•	Ние имаме решения за наболелите местни проблеми  

“Създадохме “МОРЕ” като алтернатива за местните хора и няма да ги подведем” - заявява 
инициаторът за създаването на коалиция “МОРЕ” и мощен строителен предприемач Динко Ди-
нев. Като причина за решението си да участват в местните избори представителите на “МОРЕ” 
изтъкват разрешаването на най-наболелите проблеми в община Несебър – уродливото презастро-
яване, разбитите улици, задръстванията по пътищата и още редица неуредици, които отблъскват 
квалитетните туристи. Вътрешността на общината е изостанала на светлинни години от центъра. 
Там не се влагат никакви средства – нито в инфраструктурата, нито в социалния живот на хората. 
Този дисбаланс между център и периферия се отразява зле на цялата община и тормози нейно-
то население”. МОРЕ заявяват, че целта им е да премахнат тази неравнопоставеност.

Местните партии и коалиции съзнателно избягват всякаква идеологическа самоиден-
тификация. Израз на тази философия е изказването на едноименния председател на коалиция 
„Ваклин Стойновски за Бургас“:  “Питат ме дали партията ни е в ляво, в дясно или в центъра, 
аз отговарям: партията ни е в Бургас.”�

Усилието на бизнес формированията е да създадат образ на политически неутрални фор-

3  http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=405&aid=968� 
4  http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2664&sectionid=5&id=0001401 
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мации, консолидиращи усилията и ресурса на загрижените за  развитието на местната общност 
професионалисти и експерти с прагматично мислене. Избраната пиар стратегия за налагане 
на този образ трудно може да сработи на локално ниво, поради това, че местните общности 
са сравнително малки и всички се познават. Част от хората, включени в листите на бизнес 
формированията и местните коалиции, са били кандидати и общински съветници от различни 
политически партии и формации в предишните мандати на общинския съвет. Политическото 
им номадство е известно на местните хора и едва ли може да бъде прикрито под нов етикет.

Тази стратегия по-скоро е ориентирана навън и цели осигуряване на легитимност на 
формациите пред медиите и институциите. За да постигнат целите си, те трябва да бъдат въз-
приемани като нормални политически субекти и дори нещо повече - като автентичните пред-
ставители на гражданското общество по места.      

Проведеното изследване на терен сред местни политически представители, представи-
тели на бизнеса и медиите, очертава коренно различна мотивация за участието в изборите на 
местните партии и бизнес коалиции и разкрива добре структурирани стратегии за завземане на 
местната власт. Във всички изследвани пет общини респондентите твърдят, че всъщност става 
въпрос за наличието на конкурентни икономически интереси, които търсят представителство в 
местните органи на власт и използват изборите, за да се позиционират едни спрямо други. Цел-
та е постигането на конкурентни предимства чрез контрол върху управлението на публичния 
ресурс. Прилага се бизнес стратегия – създава се обединение от сходни и близки, но във всеки 
случай непротиворечиви интереси, под формата на местна предизборна коалиция или партия. 
Това формирование се стреми да завземе дял от пазара на гласове, чрез който да си гарантира 
дял от представителството в местната власт. След приключване на изборното състезание за 
общински съветници и в периода между първия и втория тур на изборите за кмет на общината 
бизнес изграчите се договарят за управлението – всеки от позицията, която е успял да завоюва. 
Започват преговори за създаване на коалиция за управление, като стремежът е всеки да стане 
част от управляващото мнозинство около бъдещия кмет на общината. Дава се подкрепа за вто-
рия тур на кметските избори и се договаря разпределението на местната власт.        

Разработването и прилагането на тази стратегия е съобразено с механизма, по който 
са структурирани и функционират институциите на местната власт в България. Стратегията 
отчита начина на разпределението на властовия ресурс – отговорности и компетенции, между 
кмета на общината като орган на изпълнителната власт и общинския съвет като орган на мес-
тното самоуправление. 

Крайният резултат от прилагането на такъв вид стратегия може да доведе до формиране 
на управление без опозиция.  Различните модели на взаимоотношение кмет - общински съвет 
и последиците от  тях за общинското управление в петте изследвани общини е разгледано в 
глава V от доклада. 
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Моделът на местното самоуправление 
в България – “баланси без отговорност”

Според българското законодателство общинският съвет е органът на местно самоуправ-
ление - ресурсът на властта и основните правомощия са концентрирани в  него, докато кметът 
е орган на изпълнителната власт – той изпълнява решенията на съвета.

Законът за местното самоуправление и местната администрация определя общинския 
съвет като органа, който следва да проучва потребностите на местната общност, да формулира 
политиките за развитие на общината и да контролира кмета и общинската администрация. Си-
туацията на терен обаче е коренно различна.  

Общинският съвет не може да проучва потребности и самостоятелно да изработва по-
литики, защото не е постоянно действащ орган и не разполага със собствена администрация и 
експертиза, която да използва в работата си. Дейността на общинския съвет по закон се подпо-
мага от служителите на общината, назначени от кмета. Съветниците получават за дейността си 
възнаграждение, чийто размер не може да ги мотивира за активна и ефективна дейност (според 
закона съветниците не могат да получават повече от 60% от средната брутна месечна заплата 
за администрацията на съответната община).    

Ефективното участие на съветниците в заседания на общинския съвет и комисиите към 
него изисква специализирана, професионална подготовка и отделяне на значително време за 
предварителна работа с разнообразни източници на информация и данни за управлението и 
състояниeто  на общината, проучване на проекти на документи и тълкуване и прилагане на 
законодателството.  

Дори и да разполагат с нужната професионална подготовка, съветниците нямат необхо-
димото време за работа в полза на общината, защото имат друго основно занимание. Излиза, че 
според законодателството ключовите въпроси, свързани с общинския бюджет, управлението и 
разпореждането с общинска собственост, устройството на територията и градоустройственото 
планиране, социалната, образователната, здравна политика са поверени за решаване от орган, 
който не разполага с необходимата информация, експертност, време и мотивация. Същевренно 
актовете на общинския съвет могат да бъдат контролирани само по отношение на тяхната зако-
носъобразност. Целесъобразността на  решенията – например доколко определено решение на 
общинския съвет за разпореждане с общинска собственост е от изгода за общината, по закон, 
не подлежи на административен контрол от страна на областния управител и на съдебен конт-
рол от страна на административния съд. Общинските съветници не носят административна и 
наказателна отговорност за приетите от тях решения, дори от тях да са произлезли значителни 
вреди за общината.     

Кметът на общината, който е мажоритарно избран от населението, не може да управ-
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лява без общинският съвет да е приел съответните решения и то не само по важните въпроси, 
свързани с бюджета и собствеността, а също така и по отношение структурата на общинската 
администрация, броя на заместник-кметовете, размера на заплатата на кмета и неговите пред-
ставителни разходи.    

Очертава се следната ситуация: от една страна, имаме общински съвет, който има власт, 
но няма необходимите ресурси и условия да формулира общинските политики и да контролира 
администрацията; от друга страна - кметът има на разположение цялата администрация, фи-
нансовия и материален ресурс, информацията и експертизата, необходими за управлението, но 
няма властта  самостоятелно да взима решения.  

Това е класическа ситуация на взаимна зависимост, основана на институционалната 
слабост на двата органа – кмет и общински съвет.  Този структурен дефект в организацията на 
местната власт  налага крепенето на баланси и поддържане на равновесие между двата органа, 
за да могат да функционират. 

Балансът и равновесието в управлението се постигат чрез конструирането на мнозинс-
тва, подкрепящи  кмета. Мнозинства могат да бъдат „плаващи” – без стабилен състав на под-
крепящите общински съветници, „гъвкави” - зависят от определена конюнктура в общинския 
съвет, „икономически” - гарантират бизнес интереси и крепят икономически баланси, „тема-
тични” – по определни проблеми. 

Обикновено кметът е активната страна в договарянето на мнозинството. За да получи 
подкрепата на различните икономико-политически лобита, се създават позиции за  замест-
ник-кметове в структурата на администрацията и се поверяват цели ресори от управлението 
на доскорошните конкуренти в предизборната битка. Постигането на баланс в управлението 
включва процес на взаимно изнудване и в крайна сметка споразумяване за разпределението на 
постовете и на председателя на общинския съвет, зам.-председателите на общинския съвет и 
председателите на водещи комисии.  Създава се система от взаимни гаранции, разпределени 
между отделните играчи, която трябва да осигури относителна стабилност на конструираните 
мнозинства. Това е класическата схема за формиране на „прокметски коалиции” за управление, 
основани не на принципи и програми, а на баланса между различни икономически искания и 
интереси. Всяко вземане на превес и нарушаване на равновесието води до криза в управление-
то, която трябва да бъде преодолявана чрез ново преразпределение и договаряне.

Цената за поддържането на такъв тип мнозинства е корупционното управление на собс-
твеността и активите на общината и насочването на обществени поръчки и концесионни до-
говори към клиентелистките мрежи на управляващите икономически мнозинства, водещо до 
ниско качество на услугите и публичната инфраструктура.

За крайните негативни последици от управлението отговорни няма. Самата технология 
за взимане на решения в местната власт не позволява отговорността да бъде персонифицира-
на. Всяко корупционно решение предварително тайно се договаря между заинтересованите,  
предлага се от кмета или от общински съветник/ци, гласува се от  “прокметското” мнозинство, 
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изпълнява се от кмета, а  след време за настъпилите вредни последици за общината – кмет и 
общински съветници започват да си прехвърлят отговорността, без никой от тях да може да 
бъде подведен под  наказателна отговорност за извършеното.      

Преодоляването на последиците от описания порочен модел на управление в местната 
власт мотивира периодични изменения и допълнения в Закона за местното самоуправление и 
местната администрация. Правят се усилия да се осигури повече прозрачност и отчет в управ-
лението – въвежда се поименно гласуване на решенията, свързани с разпореждане с общинска 
собственост; увеличават се мнозинствата за приемане на определени решения, засягащи уп-
равлението на публичния ресурс; въвеждат се изисквания за периодични публични доклади на 
кмета и  председателя на общинския съвет; правят се опити за стабилизиране на позицията на 
председателя на общинския съвет, като целта е същият да не бъде лесна жертва на разпадащите 
се и сглобяващи се периодично мнозинства за управление. 

Описаните законодателни мерки имат палиативен характер, защото са насочени към 
последствията, а не към причините, които ги пораждат.  Не се атакува основният проблем 
– преодоляване на институционалната слабост на двата органа - кмет и общински съвет, които 
поставени в ситуация на взаимна зависимост, не могат да управляват без поддържането на ба-
ланс, чиято цена е  корупцията в общинското управление. 

Проучванията на терен показват, че местните колиции и бизнес партиите познават много 
добре описания модел и конструират стратегиите си за завладяване на местната власт спрямо 
същетвуващите правила на играта.         

Нещо повече: поведението им в различните етапи от процеса по превземане на общи-
ната - предварителна подготовка за явяване на избори, формирането и регистрирането на пре-
дизборни партии и коалиции, явяването на избори, формирането на новите местни органи на 
власт и начинът на функциониране на тези органи, са продуцирани от установилия се модел на 
управление на местно ниво в България.  
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Независимите кметове като част от стратегията
за завладяване на местната власт

Според изследването State of local democracy in Central Europe (Reports from Bulgaria, 
Estonia, and Slovakia) на местните избори през 1999 г. 40 кмета или 15,4% от всички кметове на 
общини в България са избрани като независими. Изследователите твърдят, че тази тенденция 
(избор на независим кмет) се задълбочва и в местните избори 2003 г. и 2007 г. За съжаление не 
могат да бъдат представени точни дании за развитието на тази тенденция, най-вече заради раз-
минаването между юридическото понятие за “независим кмет” и действителното политическо 
представяне по места. Това е така, защото според законодателството независим е кметът, из-
дигнат от инициативен комитет. В рамките на предизборните кампании като независими обаче 
се представят и се възприемат от избирателите и кандидати за кметове, издигнати от малки, 
неизвестни партии без влияние в общината, от местни коалиции, съставени от такива партии, 
или от местни и регионални партии. Същевременно под етикета “независим” кандидат се явя-
ват и партийни кандидати на големите партии – това е особено предпочитан подход на БСП.      

В изследваните от нас общини спечелилите кандидати в местните избори 2007 са:

- Петрич – Вельо Илиев – независим (издигнат от инициативен комитет), спечелил на 
втори тур срещу друг независим кандидат; 

- Сандански - Андон Тотев – независим (издигнат от инициативен комитет), победил на 
втори тур кандидата на ГЕРБ;

- Казанлък - Стефан Дамянов – независим (издигнат от инициативен комитет), победил 
с 83,77%  на първи тур;

-  Несебър - Николай Димитров - независим (издигнат от инициативен комитет), побе-
дил на втори тур срещу друг независим кандидат;

- Созопол Панайот Рейзи – издигнат от местна Коалиция “ФАР” (ССД, БДС радикали, 
Движение “Нашият град”), победил на втори тур срещу независим кандидат, издигнат от ини-
циативен комитет.

През 2007 г. и в петте общини печелят независими кандидати, най-често в противоборс-
тво с други независими кандидати, без същественото участие на основните политически сили. 
Созопол не нарушава единството на картината, там Панайот Рейзи, регистриран от местна коа-
лиция “ФАР”, побеждава в много оспорвани избори, бившия кмет на общината от БСП  Веска 
Караманова, издигната като независим кандидат от инициативен кандидат. 

Всъщност изборът на независими кандидати и в изследваните общини не е нещо ново. 
Кметът на община Петрич от 2000 - 2007 г. е представител на местната коалиция “Заедно”. 
Казанлък от 1999 г.  се управлява само от независими кметове, а Сандански и Несебър имат 
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независими кметове от 2003 г. Единственото изключение е Созопол. 

Победилите през 2007 г. кандидати за кметове в изследваните общини имат богат опит 
в местното самоуправление, без изключение. 

Кметовете на Петрич, Сандански и Казанлък печелят поредния си кметски мандат. 

Кметът на Созопол е бивш зам.-кмет на общината и председател на общинския съвет. 
Кметът на Несебър има осемгодишен опит като общински съветник. 

Защо кандидати с такъв респектиращ опит в местната власт избират стратегията на “не-
зависими“ кандидати?

Изследването на посланията в предизборната кампания на петимата, спечелили кметс-
кия пост,  очертава следните акценти: кандидатите се явяват като независими, защото не искат 
да зависят от партийни интереси и стоящите зад тях икономически групировки. Обещават, че 
ще защитават само интересите на гражданите в общината. Внушението е, че те са професио-
налисти – мениджъри, доказали се в местната власт  и могат да бъдат обединители на местната 
общност.  Като независими те казват, че търсят по-широка обществена подкрепа от гражданите 
на общината, отвъд политическите пристрастия на избирателите. Приемат подкрепата на раз-
нообразни партии, коалиции и граждански сдружения, като заявяват, че в своята независимост 
запазват дистанция от всякакви политически интереси и доктрини. 

Впечатляващ е примерът с независимата кандидатура на кмета на община Казанлък, 
който официално се представя като “независим кандидат, подкрепен от ГЕРБ, ДПС, БСП, 
НДСВ и още 52 партии и граждански сдружения” . 

Изборът на стратегията “независим кмет” може да осигури редица конкуретни предимс-
тва спрямо партийните кандидати, в процеса на планиране, провеждане на кампанията и сфор-
миране на колиция след спечелване на изборите от независимия кандидат: 

- Безпроблемна номинация и регистрация на кандидата – избягват се всички върешно-
партийни процедури и съпътстващите ги интриги и боричкания, както и възможните проблеми 
с регистрацията на кандидатурата в ОИК от  упълномощени от  централите на партиите лица 
(в случая се визират големите партии).  

-  Създава се възможност кандидатът да подреди собствена листа, използвайки партий-
ната регистрация на маргинални партии, местни коалиции или създавайки за целта местна или 
регионална партия.

- Има повече възможности за влияние върху процеса на подреждане на листите на дру-
гите, участващи в изборите партии и коалиции. Необходимостта от формиране на екип за уп-
равление и мнозинство в общинския съвет е пределно ясна на всички играчи, впуснали се в 
изборите - позицията на  независим кандидат за кмет осигурява много добра възможност за 
преговори още на този етап от изборния процес.  

- Има по-добра възможност за съвместяване на различни икономически интереси, оси-
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гуряващо по-широк кръг от спонсори, които да финансират предизборната кампания. Според 
законодателството няма разлика между инициативен комитет и партийна структура по отноше-
ние на законовите изисквания за приемане и отчитане на финансови средства, използвани за 
предизборната кампания – размер на финансирането, забрана за финансиране от юридически 
лица с държавно и общинско участие и изпълняващи обществени поръчки, изискване за ре-
гистриране и деклариране на специална банкова сметка за набиране и разходване на средства 
в кампанията, финансов отчет пред Сметната палата за средствата, използвани в кампанията. 
На практика обаче независимият кандидат има много по-силен личен контрол върху набира-
нето и разходването на средствата в кампанията, в сравнение с партийните кандидати и повече 
възможност за поемане на лични ангажименти към спонсорите, респективно изграждане на 
отношения на персонална лоялност между независимия кандидат и финансиращите го. По-
големи са възможностите за скрито финансиране – даване пари на ръка в значителни размери, 
от спонсори със съмнителна репутация и съмнителен произход на средствата. Злоупотреби в 
предизборното финансиране, разбира се, са възможни и при партийните кандидати (в случая 
говорим за кандидатурите на големите големите партии), но се изискват повече усилия за тях-
ното прикриване, тъй като до информацията за финансирането на кампанията, разходването на 
средствата и тяхното отчитане имат достъп по-широк кръг лица – предизборен щаб, партийни 
структури и активисти. При това тези лица, за разлика от участващите в инициативните ко-
митети на независимите кандидати, не е задължително да са от най-близкото обкръжение на 
кандидата – приятели, роднини, заинтересовани бизнесмени.

- По-лесно е сформиране на следизборна коалция за управление на общината около спе-
челилия независим кандидат. 
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Особености на българските местни избори – 
мръсни пари и престъпност

Това, което привлича вниманието веднага, е високата избирателна активност в изследва-
ните общини. 

Година
Избирателна 
активност за 

страната
Созопол Несебър Казанлък Сандански Петрич

2007 г.
I тур 49.75%    75.67% 77.88% 47.11% 62.10% 62.07%

II тур 43.26% 77.23% 64.49% 63.39% 47.42% 52.76%
Частични 

избори 2008 г.
      36.11% 61.91% 44.89%

Силната мобилизация на избирателите в Созопол и Несебър е довела до избирателна 
активност с над 20% по-висока спрямо средната за страната и на двата тура на местните из-
бори. За сравнение през 2003 г. избирателната активност в двете общини е била с около 10% 
по-ниска спрямо тази през 2007 г.  

Респондентите обясняват високата активност най-вече с купуването на гласове от почти 
всички участвали в изборите формации и кандидати. „Всички купуваха” е най-често срещани-
ят отговор на въпроса „Кой купуваше гласове?”. 

Твърди се, че цената през последните дни на кампанията е достигнала 200-250 лв. за 
глас. Като друга причина за мобилизацията се посочва наличието на контролиран вот за фор-
мации и кандидати, които са подкрепени от крупни предприемачи – собственици на туристи-
чески обекти и на територията на общините и строителни предприемачи. Присъствието на 
силови групировки и бригади охранители е „респектирало” избирателите да изпълнят поетите 
ангажименти към работодателите и купувачите на гласове. 

Ето как изглежда в медиите денят на балотажа за кмет в Созопол:

“Изборният ден в Созопол започна със заплахи за физическа саморазправа. В морската 
община патрулират представители на известни силови групировки, които са пристигнали в 
града още преди дни, а засиленото силово присъствие пред секциите заплашва да прерасне във 
въоръжен конфликт. Според очевидци става въпрос за около 80 човека, които са изпратени от 
София и от Бургас. Всяка от групите афишира подкрепа в полза на един от двамата кандидати 
за кмет, които се състезават днес.” - информацията е на Нова телевизия. 

„Банди охранители, купуващи гласове, взаимни обвинения във връзки с борчески групи, 
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опити за физическа саморазправа и дори нарязани автомобилни гуми е рекапитулацията от 
битката между двамата кандидати за балотажа - независимата Веска Караманова, подкрепена 
от левицата, и Панайот Рейзи. Зад втория стои пъстрата коалиция “ФАР”, в която е и движени-
ето “Нашият град”, известно повече като партията на ТИМ.

Още от сряда в селцата на Созополска община, които далеч не са ромски, започна да ври 
и кипи. Извор, Росен, Зидарово, Равна гора и Крушевец осъмнаха окупирани от яки момчета с 
джипове. Според полицията общият им брой е бил около 30, повечето криминално проявени. 
Въпреки че са били привикани в РПУ-Созопол, където ги разпитали и предупредили с прото-
кол, те обходили селата и в следващите дни. Обикаляли дори и в деня за размисъл. Влизали 
от къща в къща и давали указания за кого е правилно да се гласува. Някъде раздавали и пари. 
Криминалисти разкриха, че яките момчета гравитират около бандите на емблематични силови 
босове, изплували на повърхността в Бургаско след елиминирането на групировката на Митьо 
Очите. Това са групите на Рижите и Троянеца. “Самоличността им е установена и утре (б.а. - 
днес) ще съм готов да съобщя повече подробности. Очевидна е целта на появата им в тези села. 
Но ще ни е трудно да докажем действията им по къщите, защото живеещите там са много при-
теснени”, заяви шефът на ОДП-Бургас комисар Павлин Димитров” – информира в. “Сега”5. 

“Избирателната активност в Созопол  достигна 70%, никой не се изненада от нея, като 
се има предвид, че избирателите гласуваха под строй и под надзора на частните охранители. 
Срам за демокрацията! - се носи от уста на уста сред избирателите в Созопол. “Тук е по-зле от 
Перник, непрекъснато гласовете се купуват - няма честни избори”, заяви жител на Крушевец” 
– в. “Бургаски фар” 6 .  

Репортажите от Несебър описват  сходна обстановка:

Вестник „Дневник”7: “Пред всяка от секциите в Несебър цял ден бяха паркирани поне 
по две черни лимузини със съвпадащи номера. Двамата кандидати говореха с недомлъвки за 
купуването на гласове. “Нищо не мога да кажа със сигурност. В 9 часа в с. Тънково наведнъж 
са се изсипали 500 роми. Как ви се струва?”, застрахова се председателката на щаба на Манду-
лева Донка Тодорова. Николай Димитров (независим кандидат за кмет, подкрепен от Колиция 
“МОРЕ” на братя Диневи - б.а.) отговаря пред щаба, който е в заведението му: “Носят се слу-
хове, но... хората ще изберат личности, няма да се подведат.” 

“Mediapool”8: „Телевизионни репортажи от изборния ден в Несебър показаха джипове и 
скъпи автомобили около избирателните секции, където излизащи граждани бяха пресрещани 
от добре облечени мъже, които ги вкарваха в колите за няколко минути. Какво се извършваше 
вътре - не бе видно, защото автомобилите бяха със затъмнени стъкла. Избирателната активност 
в околните села стигна 90 процента. Инициативният комитет на бизнес коалицията “МОРЕ” на 
предприемачите братя Диневи спечели мнозинство в общинския съвет в Несебър. Кандидатът 

5  http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2804&sectionid=2&id=000040� 

6  http://far.bourgas.org/more_news.php?id=7607 

7  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2007/11/04/394466_izbiratelite_v_nesebur_to_se_znae_koi_shte_specheli/ 

8  http://www.mediapool.bg/show/?storyid=133262&p=8 
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за кмет на коалицията в с. Влас Иван Николов спечели на първия тур със 78 на сто. За “мутри-
зация” на изборите се говори в малките селища около Созопол, където основните претенденти 
за местната власт също са директно свързани с бизнес интереси.”

 „Хората масово са отказвали да участват в екзитполовете на социолозите, защото са 
продавали гласовете си. В Несебър 60-70% от гласоподавателите категорично отказаха да учас-
тват в проучванията” - заявява социологът Живко Георгиев в  дискусия за приключилите мес-
тни избори, организирана от фондация “Ф. Еберт”.

Изследването на терен потвърди, че силови групировки и представители на криминалния 
контингент (включително са били мобилизирани и лица, обявени за общонационално издир-
ване) са използвани в изборния процес, за да „дистрибутират” сумите за купуване на гласове и 
да осигуряват „лоялността” на взелите пари  избиратели. Силовите бригади са ангажирани от 
кандидати и формации да докарват и придружават избирателите до секциите и да „охраняват” 
и наблюдават обстановката около сградите, където се помещават секционните избирателни 
комисии. Предпочитаният способ на охранителите за влияние върху вота е вдъхване на страх 
у избирателите и внушаване на убеждението, че ако не бъде изпълнено обещанието да се гла-
суват по искания начин, неподчинението ще бъде наказано. 

Респондентите разказват, че силовите бригади са си били поделили контрола върху из-
бирателите в селата около Созопол. Полицията се е опитвала да не допусне сблъсък между тях, 
в случай че някоя от групировките нахлуе в територия на конкурента. 

Тенденцията - участниците в изборите да се подсигуряват с присъствие на сило-
ви структури,  е официално разкрита  от бургаския футболен бос и бизнесмен Ивайло 
Дражев: “Ако застъпникът ти е в ареста, може ли да ти помогне и да обезпечи изборите? 
Златко Баретата работи за мен. Ако го охраняват 100 полицаи, какъв е проблемът”; “Кога-
то участваш в такава мръсна игра, каквато са изборите, трябва да играеш с най-силните иг-
рачи, които да ти дадат гаранция” -  обясни Дражев в предаване на Нова телевизия своето   
искане Златомир Иванов да бъде освободен от ареста като негов застъпник в изборите за парламент. 
Дражев заяви, че очаквал от Баретата да контролира изборния процес срещу манипулации 
и фалшификации. “Избрах Иванов, защото смятам, че в избирателния ми район хората, ко-
ито са тръгнали да се кандидатират, са създали предпоставки изборите да бъдат нечестни.” 
Баретата се разследва за организиране на престъпна група за наркотрафик и убийства. 

Въпреки мащабите на явлението „купуване на гласове” на местните избори в региона 
на Бургас има само един осъден. Присъдата е  произнесена от Районния съд в град Несебър. 
Делото е срещу Никола Андриков, който е купувал гласове за партия „ДЕЛА” в едно от селата 
на община Несебър - Гюльовица. Справка по делото показва, че той е предложил 20 лева на 
Георги Адамов, за да го „склони да упражни избирателното си право на местните избори 2007 
”. Съдът е постановил глоба от 1000 лв. 

Местната партия „ДЕЛА” вкарва в общинския съвет на Несебър трима представители. 
Основател на партията е крупният бизнесмен и милионер Чавдар Александров. 
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На въпроса откъде Чавдар Александров – наричан от медиите олигарх,  има такова фи-
нансово състояние, разследващият журналист от Бургас Асен Йорданов отговаря пред елект-
ронното издание “Блиц БГ” 9: 

„Това е въпрос, с който, доколкото съм запознат, вече се занимават съответните длъж-
ностни лица. Заговори се за съмнителни контакти с италианската мафия и по-специално със 
структури, отговарящи за преноса на кокаин. Една от най-интересните следи е телефонен но-
мер, който официално е посочен за контакт в регистрацията на партия “ДЕЛА”, а е официал-
ният телефон и на една частна фирма - „Луфран” ЕООД, регистрирана в София. Собственик на 
фирмата е италианският гражданин Никола Котини, родом от прочутия като център на Камо-
рата гр. Салерно в Южна Италия.” 

В това интервю Йорданов призовава ДАНС да провери дали терористичната организа-
ция ИРА пере пари по Черноморието и чрез кои фирми, регистрирани в България става това. 

Трудно е да се установи размерът на сумите, вложени за търговията с гласове по Чер-
номорието. Между 150 милиона лева и 200 милиона лева са инвестирали хора, свързани с 
организираната престъпност, за купуването на гласове на изминалите местни избори. Това по-
казва изследване на Центъра за изследване на демокрацията относно пазарите и тенденциите 
в България, свързани с организираната престъпност.10 По повод на това германският посланик 
Михаел Гайер каза, че местните избори са показали, че бизнес групировките имат влияние в 
местната власт у нас.

В направените интервюта на терен се изразява убеждението за милиони левове, предо-
ставяни от криминални босове и от представители на бизнеса. 

Освен размера на вложените в търговията с гласове средства е важен и произходът на 
парите, с които се купуват избори.

В статия  от 20.11. 2009 г. във в. “Труд” главният прокурор заявява:

„Но едно е сигурно - гласове не се купуват нито с държавната субсидия на партиите, 
нито с парите от членски внос или от законни дарения. Гласове се купуват с мръсни пари - от 
дарения на сенчести бизнесмени и откровени престъпници, на които партията цял мандат пос-
ле ще бъде задължена и пр. Пари, спечелени с корупция, контрабанда, трафик на наркотици и 
хора, се използват, за да се извърши второ престъпление - да се купят гласове, за да може после 
партията, влязла в парламента, да инициира и да приема законодателство за борба с престъп-
ността и корупцията.”

В цитираната статия Борис Велчев има предвид парламентарните избори, но тези за-
ключения в пълна степен са валидни и за местните избори. Слабият напредък в борбата срещу 
прането на пари създава идеална среда за разгръщане на описаните от главния прокурор про-
цеси в избирането и конструирането на органите  на управление на всички нива.

9  http://www.bulpress.net/article/13268 
10  http://www.chambersz.com/a/content/view/10525/112/ 
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Незадоволителните резултати в борбата срещу прането на пари се отбелязват в годиш-
ния доклад за 2008 г. на Държавния департамент на САЩ за Стратегията за международен 
контрол над наркотиците. В частта, посветена на България, се казва, че проблем продължава да 
е и контрабандата, за която се твърди, че се поддържа от корумпирани български бизнесмени 
и политици. Групировките на организираната престъпност навлизат в законния бизнес, поради 
което е трудно да се определи произходът на богатството им. Туризмът и строителството, кои-
то са  дали основата на икономическото възстановяване през последните години, са се превър-
нали и в предпочитано средство за изпиране на пари от организираната престъпност, имаща 
съмнителни връзки с политици, смятат авторите на доклада на Държавния департамент. 

Блестяща илюстрация на констатациите в доклада дава историята на пернишкия биз-
несмен Людмил Стойков. За него в изледователските интервюта се твърди, че е подкрепял 
финансово кампанията на един кандидатите за кмет в Созопол. 

Стойков е обвинен в пране на пари. Обвинението е свързано с процеса за източването на 
7.5 млн. евро от САПАРД. Според данните, с които разполага обвинението, след като се пре-
въртени през офшорка, парите от земеделската субсидия са “инвестирани” в курортния комп-
лекс “Дюни”, чийто бивш официален собственик е Людмил Стойков, известен и като спонсор 
на президента Първанов. През своя предишен мандат общинският съвет на Созопол е взел 
решение за учредяване на съвместно дружество между община Созопол и дружество “Дюни”. 
В съвместна фирма “Градина” АД Людмил Стойков има 75%, а община Созопол - 25%. 

С мръсни пари се купуват гласове, с тях се избират общински съветници, които трябва 
да гарантират интересите на изпратилите ги там сенчести бизнес структури и престъпни групи. 
Защитата на тези интереси става при промяна в градоустройствените планове чрез вкарване на 
терени в регулация, създаване на смесени дружества между фирмите на въпросните бизнесме-
ни и общината, концесиониране на плажове, отдаване под наем на паркинги и спортни обекти, 
стопанисването на спортни съоръжения през управляваните от бизнесмените спортни клубове, 
охрана на обекти, насочване на обществени поръчки за почистване на обществените терито-
рии и поддръжка на сметищата, строителство и др.; упражняване на влияние върху кмета и 
главния архитект на общината за издаване на разрешения за строеж на хотели и туристически 
обекти, контрол върху незаконното строителство и т.н., и т.н. Интересът към стопанисването 
на спортни обекти и съоръжения е свързан с произхода на част от организираната престъпност 
от средите на бивши спортисти. Някои от собствениците на футболни и др. клубове са влезли 
в политиката през спорта, посредством вече създадени отношения между тях и общинската 
власт по линия на получаване на субсидии за клубовете, използване на общинска собственост 
при преференциални условия и други предимства, от които са се ползвали местните босове, 
подкрепяйки общинските отбори. Случаят с Константин Хаджииванов - Коце Маца, в Петрич 
е показателен и илюстрира добре резултатите от това взаимодействие. 

„Тартори, хулигани, крадци, престъпници... Трудно е да се определи най-точната гра-
дация на онези хора, които командват във футбола през годините на прехода, движейки се 
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по ръба на закона или свободно прекрачвайки отвъд правилата. Защо точно такива индивиди 
изобилстваха във футбола и определяха параметрите на средата - е ясно. Спортът бе удобен за 
пране на пари – държавни и други, за източване, за натиск върху обществеността или просто 
за легитимация” ; “Навсякъде, където средата бе удобна за далавера, местният футболен клуб 
се узурпираше от някой местен дерибей, който бе използван като параван за кражби, или пък 
самият той крадеше” и “Ако в последните години, а най-вече след приемането ни в ЕС цели 
сектори в икономиката започнаха да се дисциплинират, футболът остана на опашката. Там про-
дължиха да се подвизават креатури като Юри Галев (общински съветник в Самоков от “АТА-
КА” - член на една от ключовите комисии по бюджет, проекти и финанси - б.а), Коце Маца, 
Николай Банев (сочен в интервютата за спонсор кампания на един от кандидатите за кмет в 
Созопол б.а.), Димитър Христолов, Величко Найденов, Ивайло Дражев…”11

Постигайки влияние в публичните институции на местната власт престъпните мрежи си 
осигуряват условия да развиват легална инвестиционна активност основно в областта на стро-
ителството и туризма – дейности, чрез които изпират мръсни пари и трупат нови печалби.12 
Обектите, които изграждат, закупуват или наемат от общината, престъпните структури, могат 
да  използват за нелегални дейности като проституция, незаконен хазарт, разпространение на 
дрога, продажба на контрабандни стоки и др. и за напълно легален бизнес – предоставяне на 
туристически и др. услуги. Договаряните от тях ниски наеми, концесионни такси и цени за 
общинската собственост им осигуряват лесни пари и големи маржове на печалба.    

Чрез купуването на гласове и изпращането на „посланици” на икономически интере-
си, а не на политически представители в общинските съвети, публичните институции на мес-
тната власт могат да бъдат превзети отвътре, за да обслужват интересите на икономически 
групировки, отделни хора и фирми, за сметка на защитата и гарантирането на обществения 
интерес. Така местната власт изпада в зависимост и бива подчинена на частните интереси. 
По някои свои характеристики този процес се доближава до това, което в публичната сфера 
се нарича „завладяване на държавата” (state capture). Изразява се в упражняване на влияние 
върху регламентите, решенията и политиките в собствена изгода чрез незаконно и непрозрачно 
облагодетелстване и купуване на служители и политици. В нашият случай има известна моди-
фикация на модела за „завладяване на държавата”, тъй като освен че влияят върху правилата и 
регламентите (правилници, наредби, инструкции, приемани от общинските съвети), „предста-
вителите на интереси”, минавайки през местните избори, се овластяват да участват директно 
във вземането на решенията и могат да упражняват контрол върху прилагането на правилата. 
Контролът може да се използва и като инструмент за натиск, за да се постигне ново равновесие 
и баланс, ако някой от представените в общинския съвет интереси е взел превес.   

Влиянието на общинските съветници е по-голямо от класическия „агент на завладява-
нето на държавата” – купен публичен служител, който трябва да подготви определен проект на 

11  http://www.novinar.net/news/krediten-milioner-borcheski-shef-ubit-biznesmen-prosto-prezident-na-fk_Mjc0MzsxNA==.html 

12  Не случайно инвестициите в недвижимости ( преди да настъпи световната икономическа криза), заради възможностите за огром-

на печалба при спекулирането на пазара на имоти се наричат от някои изследователи - „българският нефт”.  
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решение или депутат, който трябва да гласува даден закон. Завладяването на местните инсти-
туции включва освен формирането на рамката и условията, даващи предимства на определена 
група, и властта върху конкретното изпълнение. „Завладяването на държавата” по същество е 
корумпиране на процеса на създаване на правилата на играта. В нашия модифициран модел се 
преминава отвъд това – освен че може да се изкриви в нечия полза средата, в която се упраж-
нява властта, се осигурява и директно и непрекъснато участие в прилагането/неприлагането на 
правилата в тази среда.      

Престъпните интереси са привлечени от това, че дискреционният характер на проце-
дурите, прилагани от общинските съвети, снижава потенциалните рискове за търсене на отго-
ворност. Чувството за безнаказаност ги стимулира към поведение, насочено в не малко случаи 
директно срещу публичните нужди и интереси. Пример за това е тоталното застрояване на 
Черноморието и продължаващото дивашко унищожаване на културни и природни забележи-
телности.   

Всичко това обяснява интереса на организираната престъпност към общинското управ-
ление. Изпращането на силови бригади, които охраняват и купуват изборите, е част от арсена-
ла, чрез който престъпните мрежи атакуват местната власт. Те не водят политическа кампания, 
а калкулират и инвестират в съветници. 

192 са сигналите за покупка на гласове, подадени в прокуратурата при последните ре-
довни местни избори. От тях 140 са били прекратени поради липса на достатъчно данни за 
престъпление. До съда са достигнали 12 дела, девет от нарушителите са глобени с до 1000 лв. 
Трима са осъдени на обществено порицание.13 От справката, която изследователският екип 
направи в годишните доклади на прокуратурата и разследващите органи за 2007 г.  и 2008 г., 
се установи липсата на анализ за работата по сигнали за купуване на гласове. Думата „избори” 
изобщо не се споменава.  (Виж Приложение 1 – Справка относно дела, образувани за наруше-
ния по време на местните избори, проведени на 28.10.  и  4.11.2007 г., предоставена от ВКП).  

“Последното нещо, което ярко показа местният вот, е в посока на пълното заличаване 
между сферата на политическото и тази на икономическото. Пазарните отношения са на път 
да превземат и да заместят липсващите големи идеологии. Все повече изборите се решават на 
основата на закономерности от типа на “търсене - предлагане”. Ако има нещо за доразграбва-
не, то е в общините” – е оценката на Константин  Пенчев, председател на ВАС, за последния 
местен вот в България. 14

Разполагайки с необходимия финансов ресурс за купуване на избиратели и контроли-
ране на вота, следвайки описаната в глава II схема, бизнес групировките и представителите 
на престъпния свят се включват в коалициите на местно ниво, които управляват общините. 
Използвайки установения модел за размяна на услуги и влияние между съветниците от мно-
зинството и между съветниците и кмета, те реализират своите планове за директен достъп 
до управлението и разпределението на публичния ресурс. Тези коалиции много напомнят по 
13  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/10/15/565078_prokuraturata_dade_na_sud_kupuvach_na_glasove_v/

14  http://www.econ.bg/content/ReportOnLocalElections_2008.pdf 
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своите характеристики т.нар. „разпределителни коалиции”,  описани от американския макро-
икономист Мансър Олсън.15   

Освен осигуряването на представители в органите на местното самоуправление някои 
икономически и криминални босове предпочитат самите те да влизат в общинските съвети. 
Целта е да имат директен достъп до важна за тях инвестиционна и друга вътрешна информа-
ция, за да упражняват пряк контрол и влияние над процесите в управлението и вземането на 
конкретните решения. 

***

Любопитни са подходите, които местните босове предприемат, за да получат интересите им 
политическо представителство. Във всяка от петте общини беше идентифициран по един пример, 
илюстриращ стратегията им за превземане на местната власт.  

В първия за 2010 г. брой на списание „Правен свят” материалът “Бряг голям далаверата 
дебне от всякъде” с автор Иван Рачев, разкрива връзките на съветника от Несебър  Славян Тео-
филов с бившата силова групировка СИК, с Поли Пантев и други представители на криминал-
ния свят. Цитират се факти от полицейска справка за участие в контрабандни канали за черна 
техника от Ливан, контрабанден внос на цигари, канали за дрога, криминалната приватизация 
на хотели в Слънчев бряг и т. н. 

През 2003 г.  Славян Теофилов  става  общински съветник в Несебър от листата на Социалде-
мократическата партия, а от 2007 г. е общински съветник от “АТАКА”. През лятото на 2009 напуска 
“АТАКА” и става независим. На парламентарните избори през 2009 е кандидат за депутат от бургас-
ката листа на партия „Ред, законност и справедливост”. 

Легалната дейност на Славян Теофилов е хотелиерският бизнес. Съветникът е крупен собс-
твеник на хотели в Слънчев бряг и на хотел “Феста” в Несебър. 

Теофилов е от лагера на противниците на убития председател на общинския съвет в миналия 
мандат  Димитър Янков.

С какво се свърза името на Теофилов в медиите?  

В статия на в. „Сега”16, озаглавена „Клиенти на прокуратурата допълват листите на РЗС”, че-
тем следното:  

„Управляваната от Теофилов “ЕлеонораТранс” участва чрез дъщерни фирми в последните 
скандални замени точно преди влизането на мораториума в сила. Става дума за ценни придобивки 
в Етрополския Балкан и Несебър. Името на кандидат-депутата изскочи и покрай скандала с братя 
Драшкови. Цигарената фирма “Симеон 2” (дистрибутор на “Булгартабак”), в която е съдружник, купи 
от Петър Драшков, брат на бившия зам.-шеф на следствието, апетитен имот, който се оказа придо-

15  Разпределителната коалиция е група, чиято цел е да осигури привилегии и предимства за своите членове при разпределението на 
обществените материални активи и доходи, като използва достъпа до политическата власт, в условия на аномична криза на обществото. 

16  http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?sid=2009070300040001201 
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бит по криминален начин. Емил Димитров - друг съдружник в “Симеон 2”, пък е водач на листа на 
ГЕРБ.” 

В материал на в. „Десант” от 2 октомври 2009 г.17 историята със заменените имоти има разви-
тие:  

„Слух за предлагани и взети по 30 хиляди лева рушвет от всеки, който е гласувал „за“ двете 
заменки от горския фонд на  Несебър да се превърнат в мастити строежи, плъзна от четвъртък из 
морския град. Това стана след скандална сесия ден по-рано, на която се очакваше поне част от народ-
ните избраници да прояват съвест и да не се поддават на корупционното изкушение. В залата обаче 
се видя стена от подкрепа за общинския съветник Славян Теофилов, който влезе от партия “АТАКА”, 
спуснат от София от самия лидер Волен Сидеров. Самият Теофилов присъства, но не гласува. Беше 
спокоен, че решението за обособяване на подробен устройствен план върху 11-те декара горичка, 
която сега  има чрез заменка на земи в Тетевенско, ще мине. Независимо от мораториума на МС от 
миналия месец да се спрат всякакви процедури, свързани с такива заменки. Сделката  е от 2009 г. и е 
между Държавната агенция по горите и фирмата на съветника “Експрес-Турс” ЕООД. Славян Теофи-
лов казва, че засега няма да строи, но е доволен от решението на колегите си.” 

Представеното дотук добре илюстрира как за определени съветници преминаването от партия 
в партия е просто начин легитимно да участват в управлението, като така гарантират защитата на 
икономическите си интереси. Без функционирането на стабилно лоби в местната власт няма как да 
се осъществят инвестиционните намерения на Теофилов. Процедурата, описана в Приложение 2, по-
казва колко стъпки е необходимо да се извършат, за да се преотредят земеделски земи за неземеделски 
нужди и да започне строителство върху тях. В 9 от общо 17-те процедури участва пряко общината с 
различни съгласувателни, разрешителни и контролни правомощия.         

***

Изборният процес в Петрич дава множество примери за купен и контролиран вот, както и за 
участието и влиянието на представители на престъпния свят върху изборите и формирането на орга-
ните на местната власт. 

Арестуваният в Гърция за контрабанда на цигари и екстрадиран в Германия шеф на ПФК 
“Беласица” Костадин Хаджииванов – Коце Маца, има завиден принос при формирането на органите 
на местната власт през последните години.  Срещу него има издадена европейска заповед за арест по 
настояване на германските власти в гр. Аугсбург, които го издирват за контрабанда на 450 000 мас-
тербокса цигари. По данни на разследващите той е замесен в нелегален трафик на голямо количество 
цигари в Англия. Контрабандната пратка е била конфискувана в Лондон. Вероятно цигарите са ек-
спортирани от фирма, в която Костадин Хаджииванов има участие. В медиите се твърди, че заради 
връзките му с хората от властта британските и немските следователи настояват разпитите на Коце 
Маца да стават извън България. 

17  http://www.desant.net/show-news/19173/ 
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На местните избори в края на 2003 г. Константин Хаджииванов е кандидат-кмет на 
Петрич, който получава подкрепата на местната структура на НДСВ. На изборите за На-
родно събрание през 2005 г. пък Хаджииванов се кандидатира за депутат от “Евророма”.  
На местните избори 2003 г. чрез коалицията „За нашия Петрич” Коце Маца вкарва в общинския съвет 
5 съветника. Стига до балотаж като кандидат за кмет, но губи от сегашния градоначалник на Петрич 
Вельо Илиев.  Бил е председател на общинския съвет 9 месеца. 

Следвайки класическата схема, интересите на Коце Маца включват управлението на общинс-
ка собственост. Ресторант „Яворите” и общинският пазар с решение на общинския съвет са апорти-
рани в капитала на ПФК „Беласица”, чийто президент е видният общинар. Днес общината води дела 
да си възстанови собствеността върху двата обекта, защото само година след апорта обектите са били 
приватизирани и изкарани от футболния клуб.

На изборите през 2007 г. Константин Хаджииванов се явява отново с коалицията „За нашия 
Петрич”, включваща партиите Политически клуб„ Екогласност” и “Българска национално-патрио-
тична партия”. Вкарва в общинския съвет себе си и още двама души. Отново е кандидат за кмет. В 
ромската махала признават пред журналисти от списание “Тема”18, че подкрепят неговата кандида-
тура - причината е обещани пари, заради които лидерите на партия “Рома“ изоставят своя кандидат 
и застават зад кандидатурата на председателя на ФК “Беласица“ Хаджииванов. Кандидатурата му за 
кмет пък събира 5.04% от гласовете.  

През  2008 г., след касирането на изборите, се кандидатира от ареста. Неговата коалиция полу-
чава 171 гласа и Коце Маца изгубва представителството си в общинския съвет на Петрич. За сравне-
ние през 2007 г. гласовете за коалиция „За нашия Петрич” са 882 гласа. Очевидно отсъствието му от 
терена е дало възможност на други играчи да канализират ромския вот в своя полза. 

Гласовете на ромите се насочват към Съюза на комунистите в България, една от 14 партии и 
коалиции, представени в общинския съвет на Петрич. От направените справки се вижда, че най-мно-
го гласове за Съюза на комунистите има в ромския квартал. 

Преди изборите в дома на Альоша Асенов са намерени списъци с личните данни на 400 роми, 
а полицията съобщава, че това са избиратели, чийто глас предстои да бъде купен. До списъка е от-
крито и разрешително за оръжие на бившия митничар Марио Минев, който е съпруг на водачката на 
листата на Съюза на комунистите.   

Изборният процес в Петрич е съпроводен от купуване на гласове (което всички респонденти 
потвърждават) и от прояви на брутално насилие. 

В интервю пред в. “Атака”19 Огнян Тетимов – водач на листата на партия “АТАКА” в Петрич 
и настоящ  депутат заявява:

“В момента свободно се пазаруват гласове във всички села на общината. В гра-
да в крайните квартали минават като коледари от къща на къща и предлагат пари на хо-
рата. Сумата се дава преди изборите, но “продавачите” предупреждават, че има начин как 
18  http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=385&aid=9317 
19  http://www.vestnikataka.com/?module=displaystory&story_id=53265&edition_id=909&format=html 
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да проследят дали е спазена сделката, защото вземат данните от личната карта и ЕГН-то. 
На практика личните данни на хората стават обществени, търговците на гласове притежа-
ват ЕГН-то и имената на половината град и с това може да се злоупотребява по други поводи.  
Купуването на гласове се движи от 20 лв. и нагоре - преди изборите цената може да стигне 100 лв. на 
човек. Това са пари като за депутатски места!”

В нощта след частичните избори Огнян Тетимов е пребит. Конфликтът въз-
никва, защото Тетимов отказва да подпише декларация, че се оттегля като съвет-
ник.  Марио Минев настоява Тетимов и следващият в листата на “АТАКА” да се оттеглят,  
за да влязат третата и четвъртата по ред - Мая Бояджиева и Тинка Цветкова. Има съмнения, че бивши-
ят митничар е “финансирал”  именно 3-ото и 4-ото място в листата. „С 400 хил. лева може да се купят 
25 съветници,  а  “АТАКА” има едва двама” – казва Тетимов пред вестник “168 часа”20, отричайки 
да е влизал в някакви договорки с Марио Минев за вкарване на близки до него хора в листата. „На 
предишните избори Марио Минев беше предлагал на моя заместник Нако Костов 20 хил. лева да се 
откаже и на негово място да влезе една жена, но не се получи. Не знам как го прави, но Марио Ми-
нев много го бива да манипулира жените” – продължава разказа Тетимов за търговията на мандати в 
Петрич. 

Стратегията на хора като Марио Минев предвижда позициониране на собствени кандидати за 
съветници в повече от една листа. Очевидно в тези избори Минев не е заложил само на формацията 
на съпругата си – Съюз на комунистите в България. 

Списание “Тема”21 описва този вид стратегия така: “За първи път в града на милионерите има 
регистрирани и рекорден брой листи за общински съветници - 46, което местните бизнесмени обяс-
няват с  това, че са се подсигурили поне чрез две листи. Собственик на фабрика изчислява, че ще има 
между 7 и 9 свои съветници. Разхвърлял е кандидатурите им на челни позиции в три партийни листи. 
Същото са направили и други местни богаташи, които не крият, че за да разширят своя бизнес, им 
трябва сериозно лоби в петричкия парламент. Изборджиите в града на милионерите са истински вир-
туози в изборните фарсове - като се започне с раздаването само на лявата обувка в нощта преди вота 
на ромите и се стигне до подмяна на чувал с бюлетини в секционна комисия. “Когато положението 
стане напечено, се задействат кървавите сценарии“.

Тези сценарии предвиждат участието на представители на престъпния свят в изборния про-
цес:

“В Петрич твърдят, че за предстоящия вот подготовката на “кървави сценарии“ е започнала 
отрано. Обяснението е, че този път най-вероятно ще има и “гости“ от столицата заради единия от 
кандидатите, който е решил на всяка цена да стигне поне до балотаж. “Тук нищо не се решава без ка-
налджиите“, признават изборните стратези. Сигнал за действие чакат Джоби, Джо Америката, Насо 
Садам, Димо Капака, Киро Гарабед, които могат да направят скандал от нищо, както и да “мобилизи-
рат“ гласоподаватели.”�� 
20  http://nezavisim.net/2008-04-26-11-15-48/6622-2008-10-17-13-32-38 
21  http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=385&aid=9317 
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Насилието в Петрич предизвика приемане на безпрецедента по своя характер декларация от 
НС. (Виж Приложение 3) 

***

На местните избори през 2007 г. в Сандански само четири партии - “Евророма”, ГЕРБ, Земе-
делски народен съюз на Стефан Личев и ВМРО влязоха в общинския съвет. Партията на Цветелин 
Кънчев от общо 28 места спечели 10.

В Сандански се твърди, че стратегът на победата на “Евророма” е бившият шеф на Район-
ния съд в Сандански Илия Янев, избран за съветник от тяхната квота. След касирането на вота 
Янев изоставя „Евророма” и конструира стратегията на ДПС за извоюване на политическо пред-
ставителство в общинския съвет на Сандански посредством контролирания от него ромски вот. 

За Янев в Сандански казват, че владее до съвършенство  технологията за спечелване на съвет-
нически мандати. 

Пред в. „Дневник”��  Евгени Панайотов - кандидатът за общински съветник от коалицията на 
ССД, съюз “Радикали” на Евгений Бакърждиев и ЗНС на Стефан Личев, изразява своето възхищение 
от способностите на изборния стратег: “Господин Янев е перфектен юрист. Ние много добре работи-
хме през месеците преди да касират изборите”. По думите му местните политици можело само да се 
учат от него. Той създал печеливша организация, независимо че била ромска”. 

Кой е Илия Янев? 

Медиите�� разкриват интересни факти от биографията му.

Поведението му като председател на Районния съд предизвиква създаването на Инициативен 
комитет за борба с корупцията. Организаторите на комитета публично го обвиняват в поредица из-
мами с фантомни фирми, които придобивали по документи чужда земя - апетитни терени от горския 
фонд. Когато измамените собственици подавали жалби в съда, делата им се точели с месеци, а съдът 
вписвал като свидетели несъществуващи лица. Янев е бивш полицай. Завършил е школата в “Симео-
ново”. После учи право задочно. След като се дипломира, е назначен за районен съдия. По това време 
в местната преса излизат любопитни подробности за пътуванията му зад граница. Поместени са дан-
ни от граничните пунктове, че само за година и половина, докато е съдия, Янев е пътувал 43 пъти до 
Гърция и 2 пъти до Германия. Оставането на Янев като магистрат в Сандански става невъзможно и 
ВСС решава да го преназначи на същия пост, но в друг град. Янев отказва новата длъжност - излиза 
от съдебната система и се заема с бизнес.

В Сандански се говори, че Янев притежава почти половината град. Негови са автогарата и 
най-голямата автобусна компания в града. Теренът, върху който веригата “Билла” е построила хипер-
маркета си, също е негов. Собственик е на най-голямата пресевна за инертни материали по Струма в 

��  http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2008/06/04/505788_presmiataniia_za_cenata_na_glasuvaneto_po_suvest/ 

��  http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2983&sectionid=5&id=0001201 

   http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=359&aid=868� 
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отсечката между Кресненското дефиле и Кулата. 

Пред списание „Тема” Янев заявява:  „Само могат да ме радват твърденията на хората, че 
съм толкова богат. Това, което съм направил, не е благодарение на някакви политически позиции, 
а въпреки тях. Лично аз никога не съм си представял да постигна нещо в бизнеса, използвайки по-
литиката. Аз имам интереси на много други места - и в София, и по Черноморието, занимавам се с 
разностранен бизнес. Не съм се концентрирал само тук, защото Сандански има определен капаци-
тет. Имам големи амбиции и чувствам, че тук вече ми е тясно.” 

През февруари 2004 г. пред ресторант “Макдоналдс” до НДК в София е застрелян 30-годишни-
ят Костадин Костадинов, приближен на един от босовете на някогашната ВИС Димитър Димитров-
Маймунека, също на свой ред убит. Тогава медиите разпространяват информация, която столичната 
полиция е пуснала по БНР, че всъщност Костадинов е разстрелян погрешка, а истинската мишена бил 
Янев, който пак според полицията имал също връзки с ВИС-2. 

На изборите през 2008 г. на избираемото трето място в листата на ДПС е Аспарух Костадинов, 
брат на убития до НДК Костадин.

Аспарух Костадинов е сред бизнес партньорите на адвоката. Той фигурира във фирмените ре-
гистри в почти всички компании, за които се твърди, че се управляват от Янев. Роднини на Янев също 
са записани в управлението на няколко фирми. Официално адвокатът участва само в управата на два 
спортни клуба - по борба и бокс, и в строителната компания “Съни Билдинг”. Негов съдружник в 
“Съни Билдинг” е руският бизнесмен от грузински произход Владимир Тутберидзе, който през 2001 
г. бе изгонен от България заедно с още трима негови сънародници като опасен за националната сигур-
ност. По-късно Тутберидзе бе реабилитиран и се завърна у нас. Всъщност фамилията Тутберидзе - на 
Владимир и на сина му Стефан, и до момента се среща във фирми, в които съдружници са роднини 
и приближени на Янев. 

Освен с „виртуозните” си стратегии за вкарване на общински съветници чрез контролиран и 
купен вот от крупни представители на местния бизнес Сандански ще бъде запомнен и с осъдения от 
районния съд бизнесмен Никола Малчев за купуване на гласове за “прокметската” формация - Коа-
лиция “Бъдеще за Сандански”. 

В предаване по bTV кметът на Сандански Андон Тонев твърди, че не е знаел за организирана-
та от неговия приятел Никола Малчев схема за купуване на гласове.

В същото предаване Андон Тонев заявява: “За мен всички коалиции и партии са еднакви”, и 
допълва, че преди изборите Яне Янев, Кънчо Филипов и Мирослав Мурджов са ходили при него, за 
да му кажат, че го подкрепят и че хората в техните листи ще работят заедно с него. 25

***

Казанлъшкият бизнесмен Денислав Сербезов – Джингиза, неформален местен лидер на Фе-
дерация Активно гражданско общество (ФАГО) в Казанлък, също има своя принос към техниките за 
мобилизиране на избиратели. На местните избори 2007 г. непозната до момента структура на ФАГО 

25  http://politics.actualno.com/news_165574.html 
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печели 5 съветнически места от общо 37.  

На насрочените нови избори за общински съвет на 21 юни 2008 г. формацията участва отно-
во и вкарва 3-ма общински съветници. По думите на Сербезов половината от листата за общински 
съветници, с която ФАГО се явява на местните избори,  е от представители на селата в общината. Вся-
ко село има свой представител в нея, а останалата част са изявени специалисти в различни области, 
една трета от тях бизнесмени. 

Именно в хода на тази предизборна кампания ФАГО се прочу със своето ноу-хау -  сключване-
то на договори за агитация. В Казанлък са разлепени обяви на ФАГО за търсене на застъпници срещу 
“добро заплащане”.

През октомври 2008 г. Районна прокуратура – Казанлък повдига обвинение срещу Денислав 
Сербезов. Обвинението е заради сключваните по време на изборите договори за предизборна аги-
тация, които зам.-районният прокурор Кръстин Кацаров определя като нова форма за купуване на 
гласове. 

Според подписаните граждански договори всеки един от съгласилите се да работят в предиз-
борната кампания на ФАГО като разпространители и агитатори на идеите на федерацията щял да 
получи по 150 лева. Срокът на гражданските договори е 16 дни, считано от 3-и до 19-и юни, когато е 
последният ден от предизборната кампания за нов общински съвет в Казанлък. 

При постигане на добри резултати в гражданските договори на ФАГО са предвидени поощри-
телни бонуси. При избор до трима съветника в новия общински съвет, бонусът за всички работещи 
на граждански договори в кампанията, е 30 лева, от 3 –ма до 7-съветника – бонусът е удвоен, и утроен 
над 7-съветника. 

Паралелно с това в листовки на формацията се попълват и заявления за съпричастност, ко-
ито били начин да си преброят симпатизантите, според обясненията на Сербезов пред медиите.  
Пред Дарик радио26 той заявява, че не се притеснява от обвинения, че подобни договори са скрита и 
интелигентна форма на купуване на гласове, тъй като те били за конкретна работа и са съгласувани 
с най-добрите юристи от Казанлък. Относно това кой и какви беседи изнася сред гражданите по 
квартали, каквото е разпределението на наетите по гражданските договори, Сербезов заявява: това 
са наши симпатизанти, тъй като ФАГО няма членове. Наетите от нас лица разясняват политиката на 
формацията ни и мотивите да участваме в местната власт.

В интервю пред списание ”Тема”27 Сербезов разяснява своята стратегия за завладяване на мес-
тната власт:

- Щом политиката е толкова благородно начинание, не се ли притеснявате, че ще се разорите 
от нея? 

- Няма как да се разоря, защото тези кампании не струват милиони. Ние сме събрали от 35 
кандидати за съветници по 2000-3000 лева дарения. Кампанията ни няма да струва повече от 30-40-

26  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=262971 

27  http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=405&aid=968� 
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50 хиляди лева. 

- А платените договори за агитация, които подписвате със симпатизанти, откъде ще бъдат 
финансирани? 

- Нямаме даже и 100 подписани договора, ето сега ги броим. По 150 лева на всеки, те ни из-
лизат 15 000 лева. Не са милиони. С тези договори хората могат да спечелят за труда си между 150 и 
240 лева. Имат задължение само да поговорят със съседите си, да агитират, но няма определен брой 
на избиратели, с които трябва да разговарят. Но не се съгласяват лесно, няма юруш да се редят на 
опашка. Хората са малко тежкари - хем не работят, хем отказват работа за малко пари. Хем са глад-
ни, хем са много важни. Не искат. Отделно ги наплашиха. 

- А как контролирате вашите агитатори дали си изпълняват задълженията? 

- Ами обаждам им се по телефона, питам ги - как е, обикаляте ли, какви са реакциите на хо-
рата? И почти всички казват: “Не можем, не се съгласяват дори заявката за съпричасност да подпи-
сват, защото другите партии предлагат пари на ръка, а ние не им предлагаме.” Затова се консултирах 
с адвокати и решихме да включим нещо допълнително като бонус от наша страна: каним всички 
симпатизанти на ФАГО на коктейл в атракционното заведение “Българан”. Това е от оня ден, защо-
то ние загубихме позиции след плюенето към нашата партия. И трябва да измислим нещо ново. 

- Каква е разликата между това, което правите, и купуването на гласове? 

- Купуването на гласове значи да им дадеш пари и те да хвърлят бюлетината пред теб. А това 
нещо, което предлагаме, не ги задължава да гласуват за нас. В деня на изборите никой нищо няма 
да даде. След онзи скандал в Сандански всички са много предпазливи. Никой няма интерес да бъде 
касиран изборът. Защото всеки е похарчил някакви пари. Кой ще иска да ги дава наново за кампани-
ите?

В това интервю Сербезов с огорчение отбелязва, че „Все още някои гласуват за идеи, за съжа-
ление.”

Обвинението на прокуратурата за купуване на гласове на издържа в съда и Сербезов е оправ-
дан на две инстанции – районен и окръжен съд. 

В момента Сербезов е лидер на групата на ФАГО в общинския съвет и член на две постоянни 
комисии в съвета - по устройство на територията, инфраструктурата, строителството и транспорта и 
по приватизация и разпореждане с общинско имущество. Твърди се, че той, както и вторият в гру-
пата - бизнесменът Рюстем Кючюк, са членове на общинската организация на ДПС в Казанлък28.  

***

Показаните в таблиците данни за политическото представителство в изследваните общини 
ясно очертавят тенденцията за трайна загуба на влияние на партиите, които имат силно присъствие 
в национален мащаб. Този резултат в значителна степен е повлиян от приложените от бизнес форма-

28  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=21571� 
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циите и организираните престъпни мрежи стратегии за завладяване на местната власт, изключващи 
участието на големите партии. Те са изместени от  бизнес формирования – участващи под формата 
на местни коалиции и местни/регионални партии.  

Разпределение на мандатите за общински съветници през 2003 г. и 2007 г. 29

За трите партии 
с най-добри 
резултати Други партии - 

самостоятелно
Коалиции Независими Общо

2003 г.

41%

БСП, ДПСи СДС

33% 24% 2% 100%

2007 г.  

51%

ГЕРБ, БСП и ДПС

24% 24% 1% 100%

 

Разпределение на мандатите за общински съветници в Несебър на местните избори 
през 2003 г. и 2007 г. Несебър

За трите партии 
с най-добри 
резултати за 

страната

Други партии 
– самостоятелно

Коалиции Независими Общо

2003 г.  19%

БСП (3), ДПС (0)и 
СДС (1)

76% 0% 5% 100%

2007 г.    0% 

ГЕРБ (0), БСП (0) 
и ДПС (0)

52% 48% 0% 100%

29  Резултати от местните избори през 2007 г. – опит за географски анализ, Румен Янков 
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Разпределение на мандатите за общински съветници в Созопол на местните 
избори през 2003 г. и 2007 г. 

За трите партии 
с най-добри 
резултати за 

страната

Други партии - 
самостоятелно

Коалиции Независими Общо

2003 г.  35%

БСП (4), ДПС (0)и 
СДС (2)

53% 12% 0% 100%

2007 г.   24 % 

ГЕРБ (2), БСП (2) 
и ДПС (0)

12 % 64 % 0 % 100 %

Разпределение на мандатите за общински съветници в Петрич на местните избори 
през 2003 г. и 2007 г. 

За трите партии 
с най-добри 
резултати за 

страната

Други партии - 
самостоятелно

Коалиции Независими Общо

2003 г.     48 %

БСП (7), ДПС (1)и 
СДС (8)

24 % 18 % 10 % 100 %

2007 г.   24 % 

ГЕРБ (3), БСП (2) 
и ДПС (3)

61 % 15 % 0 % 100 %

Частични 
и з б о р и 
2008 г. 

 18 % 

ГЕРБ (2), БСП (2) 
и ДПС (2)

67 % 15 % 0 % 100 %
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Разпределение на мандатите за общински съветници в Сандански на местните 
избори през 2003 г. и 2007 г. 

За трите партии 
с най-добри 
резултати за 

страната

Други партии - 
самостоятелно

Коалиции Независими Общо

2003 г.  10 %

БСП (0), ДПС (0)и 
СДС (3)

62 % 25 % 3 % 100 %

2007 г.   24 % 

ГЕРБ (7), БСП (0) 
и ДПС (0)

76 % 0 % 0 % 100 %

Частични 
и з б о р и 
2008 г. 

 24% 

ГЕРБ (3), БСП (1) 
и ДПС (3)

10% 66% 0% 100%

Разпределение на мандатите за общински съветници в Казанлък на местните избори 
през 2003 г. и 2007 г. 

За трите партии 
с най-добри 
резултати за 

страната

Други партии - 
самостоятелно

Коалиции Независими Общо

2003 г.  35%

БСП (11), ДПС 
(2)и СДС (0)

32% 33% 0% 100%

2007 г.   49% 

ГЕРБ (8), БСП (8) 
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ИЗВОДИ: 
Реконструираната картина на изборния процес 2007 - 2008 година в петте общини по-

казва ясни индикации за наличието на престъпна организация за купуване и контролиране 
на местния вот, с участието на криминалния контингент - наркодилъри, трафиканти на хора, 
контрабандисти, силови структури. Тяхната задача е да осъществяват операции по „мобилизи-
рането” на избирателите. 

Продаването на защита или „търговията с насилие” – характерни за силовите структури 
дейности, са много сходни с извършваното от тях по време на изборите – търгуване на гласове 
и защита срещу конкурентите на територии с гласоподаватели. 

С голяма степен на вероятност може да се твърди, че в общинските съвети на петте 
общини са влезли съветници, чиито мандати са осигурени посредством купени с мръсни пари 
гласове, контролиран вот и използване на принуда. 

Според мнението на интервюираните представители на различни политически сили в 
общините, около 30% от мандатите на партиите и коалициите, представени на местно ниво са 
купени или манипулирани посредством контролиран вот. 

Насилието неизменно съпътства изборния процес в граничните и черноморски общини. 
На тези места то е свързано с по-високата концентрация на криминален контингент, склонен 
към брутално нарушаване на правилата и установяване на контрол над територията и избира-
телите чрез използване на сила. По дефиниция, в такива райони наличието на силни структури 
на организираната престъпност и разпадът на политическото са взаимно обусловени. 

Регистрациите на партии - напълно неизвестни или без никакво влияние на местно ниво, 
се наемат „за временно ползване” от агресивните икономически интереси, в тяхната експанзия 
към общинската власт. Установява се състояние на делигитимиране на политическата и инс-
титуционална система. Местните общности са приели тази действителност като неизбежна: 
„Винаги е било така. Никой вече не може да спечели избори, без да купува гласове. Властта не 
се намесва” - са най-разпространените убеждения сред респондентите. Никой няма сили да се 
изправи срещу атакуващите местната власт силови структури (силови предприемачи), „добре 
облечени бизнесмени” от черната и сивата част на икономика, легализирани бели бизнеси и 
олигарсите.30

Строгите наказания, предвидени в закона, не респектират атакуващите местната власт 
интереси. Институциите са безпомощни. Постигането на политическо влияние и представи-
телство в органите на публичната власт чрез използването на  пари от контрабанда, трафик на 
30  Според типологията на организираната престъпност в България, описана от Центъра за изследване на 
демокрацията,  престъпният бизнес в страната е разделен на три типа – силови структури (силови предприе-
мачи ), черни предприемачи и олигарси. Ядрата на организираните структури са в т.нар. бял пазар, т.е. - хората, 
които са легализирали своя бизнес, но държат позиции и в бизнеса с крадени коли, проституцията и наркоти-
ците.  Годишно доходите от бизнеса с крадени коли възлизат на 55 милиона лева. Доходите от проституция са 
между 110 милиона лева и 170 милиона лева годишно. Пазарът на наркотици е между 108 милиона лева и 234 
милиона лева годишно. Данните са от кръгла маса на тема “Организираната престъпност в България: пазари и 
тенденции”, проведена декември 2007 г. 
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хора, наркотици и проституция  води след себе си институционален разпад в правоохранител-
ните и контролни органи, които вместо да се борят с престъпността, започват да й осигуряват 
условия и прикритие да разгръща своето влияние. 

Показателни са примерите за раздаване на общински парцели или права на строеж на 
представители на полицията, прокуратурата, Сметната палата, съда. Попадайки в списъците 
на „лица с жилищни нужди” – представители на тези институции или техни близки и роднини 
получават срещу незначителни суми право на собственост или суперфиция върху терени по 
Черноморието. Това е само един от способите, който се използва, за да  се формират отно-
шения на зависимост и да се блокира административният и съдебен контрол над органите на 
местната власт. 

Купуване на гласове с участието на силови структури, финансирането на изборите с 
пари на организираната престъпност и последвалото завладяване на политически позиции в 
местната власт се случва в условия на обща незаконност и безнаказаност, продуцирани от сла-
би контролни органи, съдебна система със спорна независимост и липса на обществен контрол 
– отсъствие на силни местни и регионални медии (виж глава VI и VII от доклада).

По някои характеристики ситуацията много напомня описания от Донателла делла Порта и Алберто 
Ванучи1 модел, установил се в Южна Италия, и разкрит при провеждане на разследванията от 
операция „Чисти ръце”. 

Позицията на корумпирани политици се закрепва от блокове гласове, контролирани от престъпни 
организации и насилието, което те упражняват. По думите на бившия мафиот Антонио Калдероне: 
„Те притежават огромна застрашителна власт. Ако се  вземе предвид, че всеки uomo d’onore може 
да разчита на четиридесет, петдесет души, които сляпо ще последват нарежданията му, то тогава 
значението на подкрепата на мафията в изборите лесно може да бъде разбрано”.

От своя страна корумпираните политици могат да използват властта, за да подсилят влиянието и 
репутацията на престъпната групировката, от която получават подкрепата.

Нещо повече, гарантирайки безнаказаност и териториален контрол (често чрез манипулация на 
договорите за обществени поръчки), корумпираните политици засилват властта на организираната 
престъпност. Срещу подкрепата на избори се получава защита на икономически интереси на едри и 
по-дребни играчи. 

Парламентарната комисия по организираната престъпност предупреждава, че ситуация за смесването 
на организираната престъпност и политиката се създава почти автоматично в присъствието на инертна 
и неспособна публична администрация. Често дори не става въпрос за смесване, а за окупиране на 
публичните институции от пратениците на мафията, които упражняват властта от името на своята 
фамилия, а не на публиката и често биват необезпокоявани, както от органите на административния, 
така и от тези на съдебния контрол.

1 The “Perverse effects” of Political corruption, Donatella della Porta and Alberto Vannucci,  Political Studies, 1997
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Изборни и следизборни реалности 

САНДАНСКИ

Община Сандански (1002 кв. км, население 46  113 души) е най-голямата в Благоевград-
ска област и обхваща 54 населени места – градовете Сандански и Мелник, и 52 села. 

На редовните местни избори през 2007 г. разпределението на местата в общинския съвет 
е, както следва: Евророма – 10 общински съветника, ГЕРБ – 7 общински съветника, ВМРО – 6 
общински съветника, Земеделски народен съюз – 6 общински съветника. Победител е парти-
ята Евророма, местната структура на която се ръководи от Тони Ангелов, популярен в града 
с прякора Тенис. В миналото Ангелов е бил строителен предприемач и общински съветник в 
изминалия мандат. 

Неочаквано големият изборен успех на Евророма според анализаторите се дължи на на-
личието на концентриран ромски вот в ситуация на множество партии и независими кандидати 
за местната власт. Медиите оповестяват редица нарушения на изборния процес и обвинения 
между политическите сили за купуване на гласове. 

В резултат на подадена жалба изборът на общински съвет в Сандански е касиран. В 
мотивите си Върховният административен съд (ВАС) изтъква, че в изборния ден не са осигу-
рени достатъчно бюлетини за гласуване, поради което е нарушено конституционното право на 
гражданите да упражнят своя вот. Отбелязва се също, че изборния ден неправомерно е продъ-
лжил след посочения от закона срок, както и че са преразпределяни бюлетини в секциите на 
територията на община Сандански, което е в противоречие на закона. 

Новите частични избори за общински съветници се провеждат на 7 юни 2008 г. и отново 
протичат в тягостната атмосфера на взаимни обвинения за купуване на гласове. Задържани 
са пет лица, между които и Никола Крумов Малчев, собственик на оранжерии в с. Дамяница. 
Същият се признава за виновен, че се е опитал да склони между 30 и 35 души да гласуват за 
Коалиция “Бъдеще за Сандански”, като им е обещавал при представяне на доказателства за 
вота да плати между 30 и 50 лв. на човек. Малчев сключва споразумение с прокуратурата, кое-
то облекчава наказанието му и вместо до 3 години затвор, той е осъден да плати 2500 лв. глоба 
и да изтърпи 6 месеца пробация. Другите задържани лица са освободени.

Частичните избори са спечелени от Коалиция “Бъдеще за Сандански” (8 мандата), за 
която има сериозни индикации, че е свързана с избрания за втори мандат кмет на община Сан-
дански Андон Тотев. В медиите са изнесени данни, че първите двама в листата на победилата 
коалиция са били в инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Тотев за втори 
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кметски мандат. Част от съветническата листа също така е и племеникът на кмета и настоящ 
заместник-кмет на община Сандански - Николай Тотев. Публично са изнесени данни, че в лис-
тата участва и друг кандидат в роднински отношения с кмета на общината, както и безнесмени, 
свързани с кмета по линия на родното му населено място – с. Левуново31. 

Резултатите на останалите кандидати за общински съветници са, както следва: Дви-
жение “Напред” (ВМРО-Лидер) – 3 мандата; Коалиция “Отговорно за бъдещето на община 
Сандански” (ДСБ-Новото време) – 3 мандата; ГЕРБ – 3 мандата; ДПС – 3 мандата (Тони Ан-
гелов за трети път е общински съветник, но вече като водач на листата на ДПС); партия “Ред, 
законост и справедливост” – 3 мандата; Коалиция “Нашият град” (ЗНС, ССД, БДС-радикали) 
– 3 мандата; Коалиция “СДС-Демократическа партия” – 2 мандата; БСП – 1 мандат; “АТАКА” 
– 1 мандат. 

Изчезването на Евророма от политическата сцена в Сандански е прието без особен ко-
ментар, за разлика от победата на никому неизвестната доскоро пожарно сформирана за избо-
рите Коалиция “Бъдеще за Сандански”. Нейната победа предизвиква порой от гневни комента-
ри на най-високо политическо ниво – от опозицията и от управляващите. Случаят е използван 
от президента Георги Първанов като един от поводите, за да лансира пред обществото идеята 
си за радикални промени в политическата система. 

Най-гневна е реакцията на БСП, която заклеймява изборите в Сандански, като преми-
нали под знака на масовото пазаруване на гласове. Лидерът на управляващата партия – Сергей 
Станишев, е подкрепил кандидатурата на Тотев за втори кметски мандат с посещения в общи-
ната, а самият Тотев е бил част от инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Георги 
Първанов за втори президентски мандат. 

Сега вместо да върне жеста, като подкрепи червената листа за общински съветници, 
кметът си е сформирал собствена коалиция, която побеждава на изборите и в която е привля-
къл и бивши социалисти, включително и бивш съветник от социалистическата партия.

БСП остава в новоизбрания общински съвет с един общински съветник, което все пак 
е прогрес за управляващата тогава партия, предвид обстоятелството, че в касирания общинс-
ки съвет не е имала нито един съветник.  

Пристъпва се към сформирането на новите местни органи на властта. 

31  http://www.capital.bg/show.php?storyid=513776 
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УПРАВЛЕНИЕ НА САНДАНСКИ

Новоизбраният Общински съвет – Сандански полага клетва на 30.06.2008 г. За предсе-
дател на общинския съвет са издигнати две кандидатури – на Атанас Стоянов, представител 
на Движение “НАПРЕД” (ВМРО и ЛИДЕР) и на Георги Баханов, представител на ГЕРБ. За 
председател на Общински съвет – Сандански със 17 гласа е избран Атанас Стоянов. 

Първите думи на кмета на община Сандански Андон Тотев към новоизбраните общинс-
ки съветници са: “Между общинския съвет и общинска администрация трябва да има съгласу-
ваност, за да отговорим на очакванията на нашите гласоподаватели, на техните обществени и 
личностни проблеми. Честито и успешна работа!” (Протокол №16 от 10.07.2008 г. на Общин-
ски съвет - Сандански.)

Общинският съвет пристъпва към избор на постоянни комисии. Кметът на общината 
предлага на общинските съветници постоянните комисии да се състоят от членове на всички 
политически сили. Друго негово предложение е комисиите, за които има повече кандидати, да 
разширят своя състав, като станат съответно от 7 или дори от 9 човека. 

Тотев подкрепя предложението на общинския съветник от Коалиция СДС-ДП – Антон 
Цанев, комисията по бюджет и финанси на общинския съвет като “особено важна” за неговата 
дейност, да се състои от 7 човека и в нея да бъдат представени всички политически сили. 

Пристъпва се към попълване на ръководствата и състава на постоянните комисии към 
общинския съвет. Осем от общо десетте политически сили в местния орган на самоуправление 
получават председателски места в постоянните комисии. Деветата сила Коалиция “Нашият 
град” (ЗНС-ССД-БДС радикали) получава заместник-председателско място. ДПС не участва в 
ръководствата на комисиите, но за сметка на това е широко представена в техния състав. 

Изводът, който може да се направи, е, че в общинския съвет е възприет подход на инкор-
пориране на представителите на всички политически сили в управлението и то по изричното 
настояване на кмета на общината, изразено в зала. По всичко личи, че е имало предварителни 
договорки по този въпрос между представителите на различните политически сили. Доказател-
ство за това е и гласуването за избор на председател на Постоянната комисия по контрол изпъл-
нението на решенията на общинския съвет. За позицията е предложен общинският съветник от 
ГЕРБ – Смилян Филчев, който при първото гласуване не събира необходимите гласове. 

“Нека не политизираме нещата и гласуваме отново за председател да бъде избран Си-
меон Филчев”, призовава председателят на Общински съвет – Сандански. При повторното 
гласуване Филчев е избран единодушно (Протокол №16 от 10.07.2008 г. на Общински съвет 
- Сандански).

За година и два месеца (от началото на мандата до септември 2009 г.) Общински съвет 
– Сандански приема 286 решения, почти всички от които по доклади на кмета на общината. 
Общинските съветници са инициатори на приемането на едва 4.7 % от решенията. 
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Кметът прокарва в практиката обещанието си за стиковка между дейността на общин-
ския съвет и общинската администрация. Общинската администрация изготвя проектите за 
решения. Тя е задължена да присъства и да участва в работата на постоянните комисии на об-
щинския съвет. В същото време според Правилника на общинския съвет проектите на решения 
следва задължително да се съпътстват от становище на общинската админстрация. 

През този период е приета Стратегия за управление на общинската собственост (2009-
2011 г.) и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 
през 2009 г. Тези важни стратегически документи за развитието на общината са приети почти 
единодушно от общинските съветници (само с един глас “въздържал се”). 

Проектът на бюджет на община Сандански за 2009 г. е приет с гласовете на всички об-
щински съветници, участвали в заседанието. 

Особено активна е работата, свързана с подкрепата за изготвяни от администрацията 
проекти за кандидатстване на община Сандански по различните оперативни програми. Об-
щинският съвет приема десет важни решения в тази област по предложения на кмета на об-
щината. 

Приети са решения за изменение и допълнение на съществуващата нормативна уредба 
и за създаването на нова. Изменени и допълнени са три и са приети нови девет общински на-
редби. 

На практика е приета изцяло нова нормативна уредба, свързана с управлението и разпо-
реждането с общинска собственост. 

Приета е и Наредба за публично-частните партньорства на община Сандански, която 
според кмета на общината “е може би една от най-важните  наредби, по която ще се работи през 
следващите три години” (Протокол №2 от 11.12.2008 г. на Общински съвет – Сандански). 

От 30.06.2008 г. до 19.11.2009 г. по молби на граждани Общински съвет – Сандански 
приема решение за отпускане на еднократни финансови помощи за лица от общината, с общ 
размер от 32 366 лв. 

Приети са и редица решения, свързани с управлението и разпореждането с общинска 
собственост.

Видимо е, че решенията на Общински съвет – Сандански, с малки изключения, се при-
емат без особени конфликти между групите в общинския съвет и доста консенсусно (малките 
изключения са по въпроси,  свързани с разпределението и ползването на клубната партийна 
база в общината, редът и критериите, по които се отпускат еднократните финансови помощи, 
финансирането на местните спортни клубове). Като цяло може да се каже, че политическото 
противоборство в общинския съвет е сведено до минимум и опозиция няма. 

Това дава основания на председателя на Общински съвет – Сандански и кмета на общи-
ната да направят следните изявления по случай навършването на една година от съвместната 
си работа: 
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	 “Колеги, преди да започнем работа, искам да ви поздравя с днешния ден. На тази 
дата преди една година бе конституиран сегашният общински съвет. Благодаря на всички за 
добрата и успешна работа, която сме свършили досега. Успяхме да избегнем политическите 
пристрастия и на преден план бе работата в полза на хората от общината. Също така през тази 
една година доказахме, че може да се работи добре и с общинска администрация”, заявява 
Атанас Стоянов, председател на общинския съвет;

	 “Уважаеми общински съветници, уважаеми колеги, позволете ми и аз да благо-
даря за успешната работа. Радостно е, че партийните пристрастия отидоха на заден план и про-
блемите на хората от общината са приоритетни за общинските съветници. Работата на нашия 
общински съвет е най-резултатна от 14-те общини в нашата област. Нямаме върнати решения 
от областния управител или пратени в съда”, заявява Андон Тотев, кмет на община Сандански 
(Протокол №8 от 30.06.2009 г. на Общински съвет - Сандански). 

Моделът на взаимоотношенията “кмет – общински съвет” в Сандански демонстрира как един 
независим кандидат за кмет може да създаде местна предизборна коалиция от подкрепящи го 
кандидати за общински съветници, която да спечели местните избори. 

Следващата стъпка е да се създаде “прокметско” мнозинство в общинския съвет около съветниците 
на кмета чрез инкорпориране на различните групи в общинския съвет в управлението на местния 
орган. 

Споделя се част от властта, за да се създаде работещо мнозинство в общинския съвет и се създават 
механизми за тясно взаимодействие между общинската администрация и общинския съвет. 
Резултатът е управление с ниска степен на конфликтност и липсата на опозиция. 

ПЕТРИЧ

Община Петрич заема територия от 650 кв. км. Общината има 55 населени места с 
общо население от 58 744 жители. 

На местните избори през 2007 г. за кмет на общината се кандидатират 14 човека, а в 
изборите за общински съветници участват 38 партии и коалиции и 19 независими кандидати. 

За кмет на общината на втори тур е избран Вельо Илиев, независим кандидат, избран 
за трети пореден път. 

Най-много общински съветници – 6 на брой, печели партия Българска социалдемокра-
ция, на второ място е СДС с 4 общински съветника, по 3 общински съветника имат партиите 
ГЕРБ,  коалиция “Обединени земеделци – Независими радикали”, “АТАКА”, ДПС, ВМРО. 
По 2 общински съветника печелят “Гергьовден”, БСП, Коалиция “За нашия Петрич” (Поли-
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тически клуб “Екогласност” и Българска национално-патриотична партия) и БЗНС. 

Изборните резултати за кмет на общината са обжалвани от 13 от всичките 14 кандидат-
кметове. Обжалването няма успех. 

Няколко от политическите сили атакуват и резултатите от изборите за общински съвет-
ници. Това са партиите “Ред, законност и справедливост”, “АТАКА”, БСП, Български социал-
демократи, НДСВ и коалиция “За нашия Петрич”. 

Основните нарушения според жалбоподателите са купуването на гласове и изнасянето 
на огромно количество бюлетини от избирателните комисии. Допълнително се твърди, че са 
подменени протоколи на секционни комисии, че липсват подписи върху протоколи и че някои 
от подписите са фалшифицирани. Изборният ден е продължил до 02.00 часа през нощта в ня-
кои от секциите по селата, защото бюлетините са свършили още по обяд в изборния ден. 

Административен съд - Благоевград отказва да касира изборите за общински съвет-
ници. Местният председател на партия “Български социалдемократи” в Петрич Тони Карам-
филов публично обвинява съдиите от Административен съд – Благоевград в “откровена зло-
употреба със закона” и “в подигравка с хилядите избиратели”��. Те са заплашени от местния 
партиен лидер, че веднага след решението на ВАС срещу тях ще бъде подаден сигнал в Коми-
сията за борба с корупцията във Висшия съдебен съвет. 

Върховният административен съд на РБългария отменя решението на Администрати-
вен съд – Благоевград и на Общинската избирателна комисия – Петрич. Според върховните 
магистрати налице са недвусмислени доказателства за нарушения на изборния процес в ре-
дица секции на Петричката община, което прави крайните резултати  недействителни. Сред 
установените нарушения са продължаване на гласуването в няколко секции след 20 часа, фал-
шифициране на протоколи и др. 

След шестмесечно разследване и жалби от лидерите на седем политически партии в 
Петрич до главния прокурор Борис Велчев са повдигнати обвинения срещу пет лица за фал-
шифициране на изборните резултати и опорочаване на вота на избирателите. 

Частичните избори за общински съветници в Петрич са проведени на 11 октомрви 
2008 г. Най-много съветнически места - по четири на брой, печелят ПП “Българска социал-
демокрация” и ПП “Ред, законност и справедливост”. С по три мандата са - СДС, “Гергьов-
ден” и Коалиция “ВМРО - Лидер – Движение НАПРЕД”. С по два мандата – ГЕРБ, Коалиция 
“Обединени земеделци – Независими радикали” , БСП, ДПС, НДСВ и Съюза на комунистите 
в България. С по един мандат остават БЗНС и ЗНС. 

И тези избори се провеждат в ситуация на взаимни обвинения за купуване на гласове и 
изборни нарушения. 

Предизборните щабове на партиите “АТАКА” и ДСБ в Петрич подготвят поредната 
жалба за касиране на изборите за общински съветници. Според тях полицията не е успяла да 

��  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=263811 
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спре незаконната търговия с гласове преди деня на изборите, както и в самия изборен ден. 
Токът е спрял в 18 населени места в Подгорието и Огражден в момент, когато са се броили 
бюлетините. Според местните партийни лидери на “АТАКА” и ДСБ, така само в рамките на 
два часа (на тъмно) избирателната активност е нараснала от 19 на 40%.��

Два дни след частичните избори новоизбраният общински съветник от “АТАКА” и об-
ластен координатор на партията Огнян Тетимов е пребит от двама нападатели. Той е настанен 
в институт “Пирогов” със счупен нос, комоцио, охлузвания в лявата страна на лицето и хема-
том в лявата теменна област. 

На 16-и октомври 2008 г. българският парламент единодушно приема декларация, с ко-
ято осъжда физическото насилие, упражнено след изборите в Петрич на 11 октомври 2008 г. 
Депутатът Лъчезар Иванов заявява, че декларацията трябва да стане начало на законодателни 
инициативи, за да се спре политическият бандитизъм. Друг народен представител – Свето-
слав Малинов от ДСБ, заявява: “Случаят е трагичен, но нека го превърнем във възможност, с 
която да подобрим изборните практики в България”��. 

В напрегната обстановка се пристъпва към сформирането на новите местни органи на 
властта. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕТРИЧ

Новоизбраният Общински съвет – Петрич започва работата си на 21.10.2008 г., когато 
прави първия си неуспешен опит за избор на председател. 

Групите в общинския съвет обявяват, че председател ще се избере трудно и вероятно с 
крехко мнозинство. Осъзнава се, че изборът му трябва да е обвързан с избора на ръководства 
и състав на постоянните комисии към общинския съвет, както и с бъдещото приемане на нов 
Правилник за организация и дейността на общинския съвет. 

Това най-добре е изразено от общинския съветник Иван Стоянов: “Може ли един отбор 
да се създаде преди да има треньор или мениджър? Не може. Така и общинският съвет – не 
може да се създават комисии, преди да бъде избран човекът, който ще ги консолидира. Има 
правила, които трябва да се спазват.” (Протокол № 2 от 28.10.2008 г на Общински съвет - Пет-
рич.)

Насрочено е трето заседание на общинския съвет с една единствена точка: “Избор на 
председател на Общински съвет – Петрич”. 

Процедурата на гласуване се предхожда от дебати в общинския съвет, които много доб-
ре очертават наличието на две концепции за бъдещето управление на общината. Ще ги пред-

��  http://news.ibox.bg/news/id_88335386� 

��  http://news.ibox.bg/news/id_2014399629 
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ставим накратко, заради познавателното им значение за темите на настоящето изследване.  

Първата концепция е представена от водача на ПП ГЕРБ в общинския съвет – Димитър 
Танев. Според него: “Най-добрият и най-благоприятният вариант за управление на общините 
и държавата”, в частност и за бъдещо управление на община Петрич, е т.нар. “широк формат 
на управление”, който трябва да замени двуполюсния модел на управление на общините и 
на държавата. При двуполюсния модел за управление на общините според Танев “една част 
от партиите формират управляващо мнозинство, което разполага с бюджета, както намери за 
добре, а останалата част, т. нар. опозиция, стои мирно и кротко и няма възможност, дори да 
има желание, да участва в управлението” (Протокол №3 от 04.11.2008 г на Общински съвет 
– Петрич).

След 2007 г., когато България става член на Европейския съюз, “двуполюсният модел 
вече се оказва неефективен, изживял своята роля, освен това допуснал много голямо развитие 
на корупция”. Приемът ни в ЕС е преломен момент и за българското местно самоуправление. 
На общините вече е дадена възможност да формират размера на местните данъци и такси, да 
са по-самостоятелни в дейността си, както и да привличат средства по оперативните програми 
на ЕС. Това според Танев налага промяна и в “схемата на управление” - от двуполюсен модел 
към широка коалиция, което едва ли ще доведе до по-голяма корупция, защото “строгите пра-
вила за разходване на средствата вече не позволяват облагодетелстване на определени групи 
от хора”. 

“Изборите приключиха, трябва да забравим партийните пристрастия, ако искаме да на-
правим нещо за тази община”, призовава общинският съветник своите колеги и прави след-
ното сравнение: “Общините, които приеха такъв начин на управление (широк формат), вървят 
много смело и бързо напред (вероятно се има предвид съседната община Сандански). Други 
общини, мисля че и ние сме в това число, изоставаме за съжаление. Затова аз ви призовавам 
пак, нека се обединим около една фигура, която да дава възможност за работа на всички 33 
(съветника), а не на определени групи от хора”. 

Втората концепция е представена от Митко Циканделов – общински съветник от СДС. 
Според него през годините всички са станали свидетели на “безпринципни събирания, участия 
в заговори, в дружинки” и то все в името да “заработи в края на краищата общинският съвет 
и да се направи нещо, уж за хората” (Протокол №3 от 04.11.2008 г на Общински съвет – Пет-
рич). 

Според Циканделов трябва да се работи за хората, но не на базата на безпринципни 
коалиции в общинския съвет. Всяка партия, влязла в него, има своята програма и своите поли-
тически задачи, които следва да изпълнява. Обща работа между партиите в общинския съвет е 
възможна, но не и “безпринципни коалиции”.  

Последвалото гласуване за председател на Общински съвет – Петрич показва, че описаните 
по-горе концепции са израз и легитимация на вече сложили се отношения между групите в общин-
ския съвет по отношение на бъдещото коалирането. За председател на Общински съвет – Петрич с 
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19 гласа е избрана г-жа Атушка Маркова, общински съветник от ДПС. Официално кандидатурата й 
е подкрепена от ДПС, Българска социалдемокрация, БСП, НДСВ, Съюз на българските комунисти 
и негласно от съветниците на ГЕРБ и РЗС.  Извън управляващото мнозинство със сигурност остават 
СДС, ВМРО и Гергьовден, стоящи много по-близо до кмета на общината. 

След избора на общински председател се преминава към избор на заместник-председа-
тели и на постоянни комисии на общинския съвет. Мнозинството в общинския съвет избира от 
състава си трима заместник-председатели на съвета и формира състава на комисиите. Според 
изказване на общинския съветник Стоян Николов, отразено в протокола на Общински съвет 
– Петрич (Протокол № 10 от 15.04.2009 г. на Общински съвет - Петрич), “опозицията е била 
тотално изолирана при подреждането на комисиите”. Съставът на комисиите и разпределени-
ето на ръководните позиции в тях са били предварително спазарени в рамките на групите на 
управляващото мнозинство и обвързани с избора на председател и заместник-председатели на 
общинския съвет. 

Управляващото мнозинство в Общински съвет – Петрич започва работа, като много ско-
ро осъзнава, че реализирането на приетите решения в крайна сметка зависи от кмета на об-
щината, който очевидно не е част от него. Ежедневната комуникация между органа на местно 
самоуправление и органа на изпълнителната власт в общината се оказва силно затруднена. 
Започва конфронтация между кмета на общината и управляващото мнозинство в общинския 
съвет, намерила най-ярък израз по отношение на политиката, свързана с назначаването на уп-
равители на общински фирми и общинския бюджет. 

Общинският съвет приема решения за провеждането на конкурси на управителните тела 
на общинските фирми, като според представителите на опозицията в конкурсните комисии са 
назначени основно представители на мнозинството в общинския съвет. 

Управляващото мнозинство в общинския съвет прави опит за промяна в проекта за бюд-
жет на община Петрич, предложен от кмета на общината. Целта е да се ограничат възможнос-
тите му за разходване на бюджетни средства, чрез силно завишаване на процента на предви-
дения бюджетен резерв, който може да се разходва само след решение на общинския съвет. 
Като повод за рестрикциите общинските съветници посочват необходимостта от бюджетни 
ограничения във връзка с последиците от икономическата криза, обхванала страната.  

Представителите на ПП ГЕРБ организират поредица от срещи с местния бизнес, на 
които са изказани мнения и зададени въпроси, свързани с дейността на кмета на общината. 
Мненията и въпросите на бизнеса са обобщени от общинския съветник Димитър Танев и са 
оповестени публично на заседание на общинския съвет (Протокол № 9 от 13.03.2009 г. на Об-
щински съвет - Петрич). Те са: 

	 Относно “обществените поръчки”: 

	 “Липсва информация относно обществени поръчки и търгове 

  в общественото пространство”;
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	 “Желателно е да се сведат до знанието на фирмите критериите за избор 
  на изпълнител на обществени поръчки”;

	 “Предложено бе на търговете да присъства безпристрастна личност 
  от съответния бранш с цел прозрачност”;

	 “По кои критерии се определят обществените поръчки 
  между 100 и 200 хиляди лева?”;

	 “Направено бе предложение да се оповестят в общественото пространство 
  общинските поръчки за последните 2 години – кой е бил изпълнител и 
  по кои критерии е бил избран?”;

	 Относно “финансовата криза в частния сектор”:

	 “Ще подкрепят ли кметът и общинската администрация местния бизнес 
  в условията на криза и ако да – как и ако не – защо?”;

	 “Отношението на общинската администрация ще бъде ли равнопоставено 
  към всички фирми от частния сектор?”. 

Инициативите на мнозинството в Общински съвет - Петрич срещат сериозния отпор на 
кмета на общината - Вельо Илиев. Той отказва да изпълни определени решения на общинския 
съвет, свързани с провеждането на конкурси в общинските лечебни заведения. Въпросът за 
взаимоотношенията между Общински съвет -  Петрич и кмета на общината и за разграничени-
ето на техните функции и компетенции нееднократно е обсъждан в общински съвет. 

На 13.03.2009 г. на заседание на общинския съвет кметът на община Петрич заявява 
пред общинските съветници: “Нека си кажем нещата, нека хората разберат. Събрал се е един 
тандем от двама човека и води 12 около тях и са решили да изземват функциите на кмета. Пак 
ви казвам, разберете, че има изпълнителна, има и законодателна власт. Каквито и решения да 
взимате, в крайна сметка аз подписвам какво да стане и какво да се прави” (Протокол № 9 от 
13.03.2009 г. на Общински съвет - Петрич). И действително, нито една от идеите на управлява-
щото мнозинство не достига до успешен край. Кметът на общината успява да запази контрола 
си върху разходването на бюджетни средства и назначенията в общинските фирми. 

На 12.06.2009 г. (Протокол № 12 от 12.06.2009 г. на Общински съвет - Петрич) общинс-
кият съветник Димитър Танев оповестява края на борбата си за конкурсно начало в избора на 
управителни тела в общинските фирми: “Явно още не сме достигнали до онова демократично 
ниво, когато наистина се провеждат конкурси и да има смисъл от тях. Моето предложение е 
– независимо че има избрани управители на някои от фирмите, всички фирми, ако трябва, да 
минат като дейност към общината и да приключим с този въпрос”. 

Отказът от основни политически позиции на мнозинството в Общински съвет – Петрич 
се оказва следствие от неспособността му да наложи решенията си на кмета на общината и 
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общинската администрация. 

В проведените на терен интервюта основни представители на управляващото мнозинс-
тво изразиха мненията си, че конфронтацията между общински съвет и кмет на общината в 
крайна сметка е довела до блокиране работата на община Петрич, както и че следва да бъдат 
търсени нови форми на взаимоотношения между тях. 

Периодът на провеждане на интервютата съвпадна със започналия процес на разпад на 
крехкото мнозинство в Общински съвет - Петрич, съставено от разнородни субекти. Заявява-
ха се намерения за преформатиране на управляващото мнозинство. Тези намерения по-късно 
бяха реализирани по описания по-долу начин. 

Представителят на най-голямата политическа сила в местния  орган на самоуправление 
– Българска социалдемокрация – Розалин Хаджиев, депозира оставката си като заместник-
председател на общинския съвет, след което е направена подписка с искане на оставката на 
председателя на съвета. Час преди заседанието на местния орган на властта от 15.04.2009 г. 
Хаджиев заедно с останалите двама заместник-председатели провеждат среща с председателя 
на общинския съвет – Атушка Маркова, на която искат нейната оставка. Поводът е записан 
разговор на мобилен телефон, в който представител на транспортна фирма отправя обвинения 
за поискан подкуп в размер на 4 000 лв. Парите са поискани, за да бъде разгледан от общинския 
съвет негов въпрос, свързан с транспортна схема на общината. 

Маркова отказва да подаде оставка и прави достояние на общинския съвет, а чрез него 
и на цял Петрич, обстоятелствата във връзка с възникналия скандал и опита тя да бъде при-
нудена да подаде оставка. Тя отхвърля отправените й обвинения, “че се вземат пари, за да се 
вкарват точки за гласуване в дневния ред” и заявява, че предисторията на “цялата тази сумато-
ха” е желанието на някои от общинските съветници да поставят на дневен ред разглеждането 
на въпроса за управлението на 250-280 дка мери и пасища на общината, с които по закон об-
щинският съвет не би следвало да се разпорежда. Става въпрос за земи по чл.19 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, предоставени на община Петрич, за които 
по силата на закона съществува срок, ограничаващ възможностите за използването им и извър-
шването на сделки с тях. 

Маркова обвинява колегата си – заместник-председателя на общинския съвет Валентин 
Парапунов, в лобизъм по този въпрос: “Г-н Парапунов настояваше тези земи да влязат за разг-
леждане в дневния ред поради една или друга причина”.  Пред общинския съвет тя обосновава 
отказа си на Парапунов по въпроса за общинските земи, както с незаконността на процедурата, 
така и със скандала, който е щял да избухне сред местната общественост: “Единственото  нещо, 
което може да стане, е само това да се коментира, от ляво и дясно, както се делихме, че това е 
мнозинството на далаверата” (Протокол № 10 от 15.04.2009 г. на Общински съвет - Петрич). 

Знаменателни за местното самоуправление в Петрич и в подкрепа на тезите, издигнати 
в настоящето изследване, ще останат думите от защитната й реч пред общинските съветници: 
“Аз съм съветник вече трети мандат, като имам предвид първия касиран и искам да ви кажа, 
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че общинският съвет не е фирма и общинският съветник не е дружество, от което могат да се 
изкарат пари. Ако някой все още не го е разбрал, през останалите две години със сигурност ще 
го разбере. Това не е фирма, още веднъж казвам. Така или иначе правете си плановете, кроете 
си ги. Аз съм дотук. Аз, да, бях избрана от това мнозинство, за което все пак им благодаря, че са 
имали доверие, въпреки че за всички много добре е ясно, че половината са ме харесвали, дру-
гата половина – не, цялата истина е била, че по този начин, всеки се закачва, не че сте умрели 
от голямото удоволствие да стана аз председател, просто защото нямаше как да са в работещо 
мнозинство” (Протокол № 10 от 15.04.2009 г. на Общински съвет – Петрич).

Атушка Маркова все пак оцелява на поста с цената на намалена подкрепа в общинския 
съвет. 

Междувременно консултациите между политическите сили за нейната смяна и за пре-
форматирането на мнозинството в общинския съвет продължават с пълна сила. 

Провеждат се изборите за европейски и за национален парламент, които допълнително 
нагорещяват страстите и още по-остро поставят въпроса за формиране на ново мнозинство в 
общинския съвет, съответстващо на новите политически реалности и способно да работи с 
кмета и общинската администрация. 

На заседание на Общински съвет – Петрич, проведено  на 31.07.2009 г., Атушка Мар-
кова подава оставка като председател на общинския съвет, след като става ясно, че е загубила 
подкрепата на мнозинството. Последните й думи като председател са: “Аз ще продължавам да 
бъда работещ общински съветник, защото съм била такава, но нека обществеността в Петрич 
да знае, че тук има хора, които не са дошли да работят, а са дошли да избиват някакви разходи, 
които искат да си запазят бизнеса, който е свързан по една или друга причина с общината. Вие 
знаете за кого става дума” (Протокол №14 от 31.07.2009 г. на Общински съвет – Петрич).

Пристъпва се към избор на нов председател на общинския съвет, като за такъв, изне-
надващо за външния наблюдател, е избран един от основните критици на управляващото до 
момента мнозинство – общинският съветник от СДС  Стоян Николов. 

Особено интересна е позицията на поддръжника на позицията за широка коалиция в 
местното самоуправление – общинският съветник от ГЕРБ  Димитър Танев, която хвърля из-
вестна светлина и върху развитието на процеса на ново коалиране, довело най-накрая и до нов 
председател на общинския съвет: “Понеже имаше друг вариант и ние от ГЕРБ предложихме 
нашето добро разположение да работим и да използваме в момента ситуацията, която е на на-
ционално ниво. Но някои политически сили бяха започнали да работят по-отдавна по въпроса, 
счетоха, че това е нормалният начин на работа и затова ние от ГЕРБ няма да издигаме кандида-
тура, няма да участваме в пореден цирк, аз иначе лично ще гласувам за г-н Стоян Николов, но 
искам да знаете, че това няма да е в интерес на обществеността”. 

Очевидно е, че според общинския съветник политическите сили, започнали да работят 
“по-отдавна по въпроса”, са довчерашната опозиция, която е в много по-топли отношения с 
изпълнителната власт в общината. Ясно е, че новото мнозинство в общинския съвет ще се 
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стреми да подобри отношенията с кмета и общинската администрация, за да се разблокира ра-
ботата на общината, или както казва новият председател на Общински съвет – Петрич , Стоян 
Николов, “общинският съвет, трябва да заработи в оставащите до края на мандата месеци”. 

Изминалият период от промяната в мнозинството в общинския съвет и смяната на мо-
дела на взаимоотношения между кмет и общински съвет, е твърде кратък, за да се направи 
някаква оценка. 

Според излседователския екип, дори описан дотук, случаят в Петрич ярко демонстрира последиците 
от структурния дефект в организацията на местната власт – взаимната зависимост между кмет и 
общински съвет, зависимост, основана на институционалната слабост на двата органа. 

Петрич демонстрира как липсата на баланс между интересите на управляващото  мнозинство в 
общинския съвет и кмета на общината води до блокиране на дейността на общината, от което никой 
няма интерес. Това налага преформатирането на управляващото мнозинство и включването в него 
на политическите представители, близки до кмета на общината. 

Случаят на Петрич е доказателство, че работещо мнозинство е невъзможно без участието на кмета 
на общината.

КАЗАНЛЪК

Община Казанлък заема площ от 634.8 кв. км. и е с население от 82 855 души. Общината 
обхваща 20 населени места – градовете Казанлък и Шипка и 18 села. 

На редовните местни избори през 2007 г. за кмет на общината с 84% от гласовете е из-
бран независимият кандидат за кмет Стефан Дамянов, подкрепен от ГЕРБ, БСП, НДСВ, ДПС и 
още 52 партии и граждански сдружения. Това е вторият мандат на Дамянов. Първият си мандат 
печели през 2003 г. пак като независим кандидат, издигнат от БСП и подкрепен от НДСВ, ДПС 
и 28 други партии и граждански сдружения. 

След изборите през 2007 г. разпределението на местата в Общински съвет – Казанлък е,  
както следва: ГЕРБ и БСП – по 8 общински съветника; ФАГО – 5 общински съветника; “АТА-
КА” – 4 общински съветника; “ЛИДЕР” – 3 общински съветника; ДПС, НДСВ, Движение “На-
шият град” и Коалиция “Обединена десница” (СДС-ДСБ-ССД-ДП) – по 2 общински съветника 
и коалиция “Чиста розова долина” (БДС-радикали, Християн-социален съюз) – 1 съветник. 

Срещу изборните резултати за общински съветници са подадени седем жалби от партии, 
коалиции и един независим кандидат за общински съветник. Исканията за касиране на вота 
съдържат близо 200 страници доказателствен материал. Твърди се, че секционните протоколи 
са подправени и че липсват подписи на всички членове на комисиите. Нарушена е и тайната на 
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вота чрез неправилно поставени отметки върху изборните книжа и други знаци, които разкри-
ват самоличността на избирателите. Настоява се за се ръчно преброяване на бюлетините. 

Старозагорският административен съд постановява повторно преброяване на бюлети-
ните. Констатирано е наличието на голям брой действителни бюлетини, отчетени като недейс-
твителни. Преброителите установяват различия и несъответствия в данните за броя гласували 
в протоколите на СИК и действителния брой на положените подписи, открити в избирателните 
списъци на съответните секции. Старозагорският съд касира изборите за общински съветници, 
а Върховният административен съд на РБългария потвърждава неговото решение на 7 март 
2008 г. 

Насрочени са нови частични избори за общински съветници, които се провеждат на 
21.06.2008 г. 

След тях конфигурацията е, както следва: БСП – 6 общински съветника; ГЕРБ и Съюз на 
патриотичните сили “Защита” – с по 5 общински съветника; Коалиция “Движение НАПРЕД” 
(“ЛИДЕР”,  ВМРО – БНД, ЗНС) – с по 4 общински съветника; НДСВ, Коалиция “Експерти за 
Казанлък”(ОБТ и БЗС “Александър Стамболийски”), ФАГО и “АТАКА” – с по 3 общински 
съветника; РЗС – 2 общински съветника и Коалиция “СДС-Новото време-ССД”  – 1 общински 
съветник. 

И тези избори не правят изключение от общото правило, като минават под знака на съм-
ненията за купуването на гласове. 

Лидерът на РЗС публично сравнява предизборанта кампания в Казанлък с търговията на 
“Капалъ чарши”, като изтъква, че “полицията и прокуратурата в града не предприемат нищо, 
за да спрат алъш вериша на гласове”35 . 

В районната прокуратура постъпват седем сигнала, а полицията задържа две лица за 
неправомерна агитация. 

В рамките на предизборната кампания избухва скандал, свързан с политическото ноу-
хау, което използва ФАГО – подписване на договори за агитация и реклама със симпатизанти 
на формацията, срещу които те се ангажират да разясняват платформата на ФАГО сред изби-
ратели.  

Публични обвинения за купуване на гласове са отправени и към Съюза на патриотични-
те сили “Защита”, който без да е имал представителство в общинския съвет досега, изведнъж 
спечелва 5 места и получава политическа тежест, съизмерима с тази на национална партия 
като ГЕРБ. 

Третата група публични обвинения са насочени към Коалицията “Експерти за Казан-
лък”, по-известна в публичното пространство като “оръжейната коалиция”. 

Листата се ръководи от един от собствениците на най-голямото предприятие в Казан-
лък, оръжейния завод “Арсенал” – Николай Ибушев. На челни места в листата са и двама ме-
35  http://dnes.dir.bg/2008/06/16/news3108239.html 
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ниджъри на “Арсенал”, както и синдикалният лидер на КНСБ в оръжейния завод. 

С явяването си на частичните избори “Експерти за Казанлък” едва не довеждат до тях-
ното ново касиране. Причината е, че коалицията не е изписана в избирателната бюлетина под 
пълното си наименование – Коалиция “Експерти за Казанлък” (Обединен блок на труда и Бъ-
лгарски земеделски съюз “Александър Стамболйски”), а само като Коалиция “Експерти за Ка-
занлък”. Това е един от мотивите, с които друга предизборна коалиция “СДС-Новото време-
ССД” иска от съда касиране и на частичните избори за общински съветници. 

Старозагорският административен съд  приема, че няма данни изписването на коалици-
ята в съкратен вид на бюлетината да е довело до въвеждане в заблуда на избирателите. Същото 
мнение споделя и ВАС, с което съдебната атака срещу новоизбрания общински съвет приклю-
чва и избраната нова местна власт може да започне да функционира. 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЗАНЛЪК

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Казанлък е проведено на 
04.07.2008 г. За председател на общинския съвет за издигнати три кандидатури – на Васил Са-
марски (коалиция БСП – БСД), на Юлияна Палазова (НДСВ) и Теменужка Папазова (ГЕРБ). 

За председател на общинския съвет с 25 гласа е избран Васил Стефанов Самарски. 
Следващото решение на общинския съвет е за приемането на Принципи за изграждане на пос-
тоянните комисии на общинския съвет и определяне на техния състав. Приемането на решени-
ето е предхождано от консултации на председателя на общинския съвет с представителите на 
всички политически сили. Няма данни кметът на общината да е участвал в този процес. 

Възприет е моделът ръководствата и съставът на комисиите да се попълнят съгласно 
“принципа на пропорционалното представителство на групите съветници, както и професио-
налната обвързаност на съветниците”. Симптоматично за развитието на бъдещите взаимоотно-
шения между общинския съвет и кмета на общината е изричното подчертаване в решението, 
че “в състава на постоянните комисии не могат да бъдат включвани специалисти от общинска-
та администрация” (Протокол №2 от 09.07.2008 г. на Общински съвет – Казанлък).  

И действително, не след дълго започват проблемите между кмета и общинския съвет. В 
общинския съвет е формирано широко мнозинство, което обаче не е мнозинството на кмета на 
общината – факт, че в общинския съвет се е формирало широко мнозинство. 

На 31.07.2008 г. Общински съвет – Казанлък с 34 гласа “за” от общо участвали в гла-
суването 35 общински съветници задължава кмета на общината да докладва подробно на за-
седанията на съвета резултатите от проведените процедури за кандидатстване по различните 
европейски програми. Мотивът на съветниците е, че по нито един от проектите, които те са 
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подкрепили, кметът не е дал дори “етапна” информация. 

На 25.09.2008 г. Общински съвет – Казанлък отлага разглеждането на доклада за касо-
вото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на кмета, с мотива, че той 
не е внесен по съответния ред. Кметът Стефан Дамянов е задължен да го внесе, както следва, 
а именно заедно с всички приложения към него. 

На 30.10.2008 г. Общински съвет – Казанлък създава Временна комисия от 11 общин-
ски съветника за проверка на качеството и стойността на извършените строително-ремонтни 
работи от “поименния списък за финансирането на капиталовите разходи за 2008 г. по обекти 
(Приложение № 13) в отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г.”

Със следващото си решение общинският съвет отхвърля отчета на кмета за изпълнение-
то на бюджета на общината за първото шестмесечие. Това е едва началото на конфронтацията 
между кмет и общински съвет в Казанлък, сложила отпечатък върху управленския мандат до 
момента. 

Временни комисии от общински съветници осъществяват проверки в различни сфери от 
дейността на общинската администрация и изготвят доклади с данни за финансови злоупотре-
би и неефективно разходване на бюджетни средства в сферата на строителството, културния 
календар на общината и управлението на отпадъците. 

Общинският съвет приема решения за сезиране на компетентните контролни органи и 
извършване на проверки на дейността на общинската администрация. 

С отделни решения се правят опити да се ограничат възможностите на кмета на общи-
ната по отношение на разходването на бюджетни средства. Въвеждат се структурни механизми 
за едва ли не ежедневен контрол на общинската администрация по отношение на изпълнение-
то на решенията на общинския съвет, управлението на общинската собственост и разходването 
на бюджетни средства. 

Предложените от кмета на общината Стратегия и Програма за управление на общинска-
та собственост са оценени като неотговарящи на условията за развитие на община Казанлък. 
Същите са преработени като съдържание от постоянните комисии на общинския съвет, след 
което са приети с новото съдържание от общинския съвет. Това предизвиква поредица от дела 
между кмета и съвета, както и намесата на районната прокуратура и областния управител. 
Споровете за компетентност и взаимната намеса в дейността между кмет и общински съвет по 
редица въпроси на общинското управление зачестяват. 

В резултат дейността на общината е затруднена, а в сферата на управлението и разпо-
реждането с общинска собственост тя е направо блокирана за продължителен период от вре-
ме. 

През август 2009 г. покрай публичния спор между кмета на общината Стефан Дамянов 
и председателя на общинския съвет Васил Самарски в медиите са изнесени данни за разхо-
дите на Общински съвет – Казанлък, според които за година и половина общинският съвет е 
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изхарчил над 100 хил. лв. за командировки в страната и чужбина. Публикувани са разбивки 
на разходите на общинските съветници, според които са харчени и големи суми за закупуване 
на цветя и маркови питиета. Председателят на общинския съвет е обвинен, че е насочвал суми 
към радио “Вис Виталис”, което е негова собственост, както и към фирмата на сестра си за 
цветя и венци36. 

Коментарът на председателя на общинския съвет Васил Самарски е, че тези данни са 
нагласени и са част от кампанията на кмета срещу него. Причината за атаката според него е 
друга: “Кметът наля 107 хил. лв. в т.нар. местна обществена телевизия и се опитваше да вземе 
други 900 хил. лв. от МОСВ по воден проект за с. Долно Изоворово, управляван от ДПС. Може 
и да ги е взел. Ние се опитахме да го спрем, тъй като селото е малко и не е приоритетен обект, 
а в Казанлък имаме цял квартал – “Васил Левски”, където живеят 15 хил. души и постоянно 
нямат вода”37.  

Взаимоотношенията между кмета на община Казанлък и Общински съвет – Казанлък 
продължават да са все така обтегнати и непродуктивни. След известно забавяне контролни-
те финансови органи все пак извършват проверка на приходно-разходните пера в бюджета 
на община Казанлък. Констатирани са нарушения и са съставени актове за административни 
нарушения на съответните длъжностни лица от общинската администрация. Докладът от про-
верката е изпратен на Районна прокуратура Казанлък в края на 2009 г. Районна прокуратура 
разпорежда на икономическа полиция извършването на проверка, след което ще преценява 
дали да търси наказателна отговорност. 

Случаят на Казанлък е ярка демонстрация на невъзможността общината да се управлява без 
работещо мнозинство в общинския съвет, част от което да е и кметът на общината. Въпреки че 
печели с огромно мнозинство, кметът не успява да сформира “прокметско” мнозинство в общинския 
съвет. Причините за това са още в предизборната му кампания: Дамянов  не залага на собствени 
кандидати за общински съветници, които да го подкрепят в бъдещия общински съвет; той търси 
подкрепа за кандидатурата си от политическите централи в София и много по-малко от структурите 
в Казанлък.  

Кметът не участва и в конструирането на мнозинството в общинския съвет. Той отказва да сподели 
част от властта си, за да си осигури подкрепа. Така се стига до формирането на “антикметско” 
мнозинство, под водачеството на председателя в общинския съвет. 

СОЗОПОЛ

Община Созопол се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на 
област Бургас. Общината има 12 населени места – гр. Созопол и 11 села, с общо население 

36  http://novinitepro.bg/bulgaria/obshchinski-svetnitsi-v-kazanlk-prsnali-100-hil-lv-za-ptuvaniya.html 

37  http://www.bulfax.com/?q=node/720327 
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15 488 жители. 

Гр. Созопол е най-старият град на българското крайбрежие – основан през 610 г.пр.н.е. 

На местните избори през 2007 г. в община Созопол се разиграва най-жестоката битка за 
местната власт в Бургаска област, а може би и в страната. 

Кандитати за кметския пост са Панайот Рейзи – бивш преседател на Общински съвет 
– Созопол и бивш заместник-кмет, и Веска Караманова – бивш кмет на общината от предиш-
ния мандат. 

Панайот Рейзи е кандидат на Коалиция “ФАР” (ССД – БДС радикали – Движение “На-
шият град”), а Веска Караманова е издигната от инициативен комитет. 

Ситуацията се нагнетява още в навечерието на изборите, когато местният председател 
на СДС и кандидат за кмет публично оповестява данни, че 943-ма избиратели са подали заяв-
ление за участие на местните избори по настоящ адрес, като са декларирали, че последните 10 
месеца са живели на територията на общината. Това са хора – “изборни парашутисти”, които 
не живеят постоянно в Созопол и чийто вот може да подмени изборните резултати38. 

Допълнително атмосферата се нагнетява от публикации в местните и регионални медии 
– областното ръководство на синятата партия твърди, че някой е проникнал в компютърните 
им системи и е откраднал данни с имената и адресите на застъпниците на СДС. По този начин 
представители на т.нар. бизнес партии са започнали да “крадат застъпници”, предлагайки им 
пари. 

Първият тур на изборите в Созопол е изключително оспорван, като борбата е едва ли 
не за всеки глас. С минимална преднина от 34 гласа печели кандидатът за кмет на Коалиция 
“ФАР” Панайот Рейзи. 

През седмицата между двата тура страстите излизат извън контрол – Рейзи и Карама-
нова взаимно се обвиняват в използването на дописани гласоподаватели в различните секции 
на общината, в употребата на банди охранители и борчески групировки, в опити за физическа 
саморазправа и нарязани автомобилни гуми39. 

В крайна сметка на втори тур с преднина от 185 гласа за кмет на община Созопол е из-
бран Панайот Рейзи. 

Резултатите за общински съветници са, както следва: с най-много места в общинския 
съвет – 5 на брой, е Коалиция “ФАР” (ССД – БДС радикали – Движение “Нашият град”); на 
второ място с 3 мандата е Коалиция “Бъдеще за община Созопол” (ВМРО – Българско нацио-
нално движение – ЗНС – Българска социалдемокрация – НДСВ – ДСБ); с по 2 мандата са БСП, 
ГЕРБ и Коалиция “Селото” (Либерален алианс – Обединение “Достойна България”); по 1 ман-
дат остава за “АТАКА”, Зелена партия и Коалиция “Промяна” (СДС – ДП – “Родина”). 

На 12.11.2007 г. новоизбраният кмет и общинските съветници полагат клетва. 
38  http://segabg.com/online/article.asp?issueid=2790&sectionid=2&id=0000201 
39  http://www.factor-bs.com/newsSingle.php?article=165� 
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УПРАВЛЕНИЕ НА СОЗОПОЛ

Първото заседание на Общински съвет – Созопол е проведено на 12.11.2007 г. На него за 
председател на Общински съвет – Созопол са издигнати две кандидатури – на Красимира Герма-
нова (Коалиция “ФАР”) и на Константин Гребенаров (ПП ГЕРБ). В оспорван избор, с 9 на 8 гласа, 
за председател на Общински съвет – Созопол е избрана Красимира Германова. Става ясно, че е 
формирано крехко управляващо мнозинство в общинския съвет. 

Изборът на Германова е приветстван от кмета на общината Панайот Рейзи: “Днес вие, ува-
жаеми общински съветници, показахте, че можете да избирате най-добрия между вас. Това наисти-
на е г-жа Красимира Германова” (Протокол № 1 от 12.11.2007 г. на Общински съвет - Созопол). 

Пристъпва се към избор на постоянни комисии на Общински съвет – Созопол. Съставът на 
постоянните комисии и техните ръководства не оставя съмнение за това кой ще бъде управляващ 
и кой опозиция в новия общинския съвет. От петте председателски места в комисиите 3 са за Коа-
лиция “ФАР” и 2 за Коалиция “СЕЛОТО”. В състава на постоянните комисии е включен и съвет-
никът от Коалиция “ПРОМЯНА”, както и съветникът от ПП “АТАКА”. Така се оказва, че някои 
от съветниците от формираното управляващо мнозинство участват в по три постоянни комисии, а 
опозицията – Коалиция “Бъдеще за община Созопол”, БСП, ГЕРБ и ПП Зелена партия, нямат нито 
един представител в комисиите. 

Това естествено предизвиква възражения от страна на останалите извън комисиите съвет-
ници и напрежение в дейността на общинския съвет. Впоследствие това ненормално положение е 
частично коригирано с включването на тримата от съветниците от Коалиция “Бъдеще за Созопол” 
и на един съветник от ПП ГЕРБ в състава на постоянните комисии.  

На 12.09.2008 г. председателят на Общински съвет – Созопол представя пред общинския 
съвет отчет за дейността на съвета и неговите комисии. От него става ясно, че през първото шес-
тмесечие на 2008 г. Общински съвет – Созопол е провел 12 заседания, на които са разгледани 199 
предложения за решения. От тях 174 са на кмета на общината, 18 - на председателя на общинския 
съвет и 7 – от други съветници. Приети са решения за промяна на нормативната уредба, за приема-
не на общинския бюджет, за кандидатстване по оперативни програми, за побратимяване с общини 
от чужбина, за подпомагане на спорта и за отпускане на еднократни парични помощи на граждани 
от община Созопол. 

При обсъждането на отчета представител на ПП ГЕРБ поставя въпроса защо в него няма 
точка относно питанията към кмета на общината и за действията, които е предприела общината 
във връзка с тях. Друг представител на опозицията – съветникът от БСП Димитър Желев, отправя 
следната критика: “Това е само една фактология, ние не може да я отречем. Въпросът е обаче дали 
ние изпълняваме функцията, която ни е възложена от ЗМСМА? Според мен имаме някои пропуски. 
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Ние сме избрани да развиваме политиката на общината, това е ролята на общинския съвет. Мисля, 
че това досега не е изпълнено и ние трябва да работим в тази насока”. 

Общинските съветници не получават отговори на горните въпроси – отговори, които биха 
били от съществено значение и за целите на настоящото изследване. Ето защо изследователският 
екип осъществи детайлно проучване на всички съветнически питания, отправени до кмета на об-
щината. Резултатите от проучването са, както следва: 

През периода 12.11.2007 г. – 22.12.2009 г. Общински съвет - Созопол е провел 36 заседания, 
в рамките на които към кмета на общината са отправени 118 питания от общински съветници – или 
средно по 3.3 питания на заседание.  Питанията са отправени от опозицията в общинския съвет 
– съветници от БСП, ГЕРБ и Зелената партия. Съдържанието на питанията по отделни заседания е 
представено в Приложения № 4.

Според сферата, за която се отнасят поставените въпроси, питанията се разпределят, както 
следва: 

Разпределение на питанията на общинските съветници от Общински съвет – 
Созопол до кмета на община Созопол, според сферата за която се отнасят:

Според характера на поставените проблеми питанията до кмета на Созопол се разпре-
делят, както следва: 

Разпределение на питанията на общинските съветници от Общински съвет –
Созопол до кмета на община Созопол, според характера на поставените проблеми: 
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Видно е, че най-много питания до кмета на общината са били свързани с проблемите на 
благоустройството на населените места, общинското имущество и финансите, опазването на 
околната среда, сигурността и обществения ред.  Няма нито едно питане по проблем, свързан 
с образованието и културата, много нисък е и делът на питанията, свързани със здравеопазва-
нето, социалните услуги и търговията. 

Повече от 3/4-ти от питанията са свързани с разрешаването на конкретни ежедневни 
(битови) проблеми на отделни хора или групи от общността и по-малко от 1/4 с формирането, 
реализирането и осъществяването на контрол върху важните общински политики.  

Питанията на общинските съветници до кмета на общината са формулирани по начин 
и имат съдържание, което показва стремеж от страна на общинските съветници, да получат 
от общинската администрация повече информация за състоянието на конкретните проблеми 
(най-често битови и ежедневни). Въпреки че те са израз на желание от страна на опозицион-
ните общински съветници за осъществяване на контрол върху дейността на общинската адми-
нистрация по отношение на реализирането на общинските политики, трудно може да се каже, 
че те постигат подобен резултат. 

Изводът е, че съветническите питания като един от основните инструменти, предвидени 
от ЗМСМА за контрол от страна на общинския съвет върху дейността на кмета на общината, 
не работи ефективно. Този извод се потвърждава и от наблюденията на изследователския екип 
върху дейността на общинските съвети от останалите четири изследвани общини. 

Дори и да имат желание съветниците нямат необходимата информация и/или подготов-
ка за формулиране на питания, които да надскочат кръга на битовите и ежедневни проблеми 
на общността. 

Какво ще предприеме администрацията във връзка с подобен род питания, се оказва  без 
особено съществено значение. На въпрос от типа: “В градската градина, там, където си играят 
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децата, има едно растение с бодли. Много деца си играят там и това растение е рисково. Какво 
ще направи общината?”, отговорът на кмета не може да е друг освен: “Ще направим проверка 
и ако това е така, ще премахнем растението” – и този отговор да е достатъчен. 

От 06.02.2009 г. е в сила Наредба за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра, според която общината има редица задължения за контрол и за привежда-
не на всички площадки за игра в съответствие с изискванията на Наредбата, включително и за 
растителните видове, които могат да бъдат засаждани в тях. Никой не пита обаче как общината 
изпълнява Наредбата, направила ли е инвентаризация на състоянието на съществуващите де-
тски площадки, създала ли е необходимите контролни механизми, предвидени ли са необходи-
мите средства за нейното изпълнение в общинския бюджет. 

Що се отнася до въпроса доколко Общински съвет – Созопол изпълнява функцията, 
която му е заложена от закона – да развива политиката на общината, отговорът е, че той прави 
това в степен, която не го отличава съществено от другите общински съвети в страната. Про-
ектите на решения, дебатът в зала, използваните подходи, процедурите, приетите решения, са 
подобни на тези в другите общини на страната. Същевременно има и специфики, отличаващи 
дейността на Общински съвет – Созопол от другите общински съвети.  

На първо място това е провеждането на много активна политика в областта на подпома-
гането на гражданите на общината, която е допълнение на провежданата от държавните органи 
социална политика. В бюджета на общината за 2009 г. е утвърдена сумата от 38 500 лв., които 
не са на основание на Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане. 
Почти на всяко заседание на общинския съвет се отпускат помощи по  молби на граждани на 
общината и то в не малък размер – за лекарства, за медицински изследвания, за оперативно 
лечение, за трансплантанти, за възстановяване на щети от пожар и други. 

Утвърдена е еднократна помощ в размер на 2000 лв. за отглеждане на всяко новородено 
дете на жителите на община Созопол, като общ размер на разходите за 2009 г. – 210 хил. лв. 

Финансово се стимулират и децата, и младежите с изявени дарби. 

Утвърдена е еднократна помощ в размер на 1500 лв. на ветераните от войните, жители 
на гр. Созопол. И това е само част от финансовата помощ за пенсионерите в общината. 

На второ място е провеждането на активна жилищна политика. На 02.10.2009 г. Общин-
ски съвет – Созопол приема решение, с което одобрява списъци на картотекираните граждани 
от селата Росен и Равна гора, на които да бъде учредено право на строеж за построяване на 
жилища в имоти общинска собственост. Става въпрос за около 100 лица, на които без търг или 
конкурс се отпускат парцели за жилищно строителство по облекчени цени. 

На трето място е отпускането на сериозни субсидии за спортните клубове в общината. 
Утвърденият разчет на субсидиите за спортни клубове, развиващи дейност на територията на 
общината, които в голямата си част не са общински, за 2009 г. е в размер  на 265 хил. лв. 

Сериозни общински средства се отпускат и за дейността на другите организации с 
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нестопанска цел – читалища и сдружения. 

След изложената фактология, ако трябва да се върнем на въпроса на общинския съвет-
ник Д. Желев: “дали ние (общинските съветници от Общински съвет – Созопол) изпълняваме 
функцията, възложена ни от ЗМСМА”, отговорът ще е, че Общински съвет – Созопол в област-
та на социалното подпомагане, жилищната политика и спорта, не само изпълнява, а “преиз-
пълнява”  функциите му, възложени от закона. И това е факт благодарение на възможностите, 
които дава общинският бюджет, възможности, много по-големи от тези на средната българска 
община и които в рамките на настоящето изследване могат да бъдат сравнявани само с тези на 
община Несебър. 

От проведените изследвания на терен членовете на изследователския екип се увериха, 
че гражданите на община Созопол реално имат и използват възможността да бъдат подпомога-
ни финансово от общината за решаването на своите проблеми. Въпросът е доколко широките 
възможности и механизми за финансово подпомагане на отделни граждани и групи граждани 
от страна на общината не ги поставя в ситуация на лична зависимост и патронаж от определе-
ни представители на общинската администрация или общинския съвет. Не са ли финансовите 
помощи инструмент за социален контрол на местните политици върху големи групи от насе-
лението? 

Настоящото изследване не може да отговори еднозначно на тези важни въпроси по-
ради липсата на представително проучване сред подпомоганите. Вероятността от наличието 
на подобни отношения се отчита от изследователския екип като висока,  предвид изразеното 
убеждение на повечето от интервюираните, че ако искаш да получиш помощ, не трябва да си 
в лоши отношения с представителите на общината. 

Друго широко разпространено мнение сред интервюираните е, че местната власт е зави-
сима от мощните икономически субекти, които развиват туристически и строителен бизнес на 
територията на общината. Тази зависимост според част от респондентите е довела до приема-
нето и прокарването на решения, които са предопределили бъдещото развитие на общината в 
посока на превръщането на Созопол в евтина туристическа дестинация за неплатежоспособни 
туристи. 

Реалността от огромни комплекси, предлагащи all inclusive услуги на евтини цени, се 
възприема от голяма част от местните предприемачи като следствие от стратегически сбъркана 
политика. Дори част от интервюираните общински съветници споделят, че макар и застроява-
нето в Созопол да няма уродливия характер на това в Несебър и Слънчев бряг, безвъзвратно в 
миналото е останал “романтичният” Созопол със заливите, местностите и крайбрежните алеи, 
които са били емблеми на града. Споделя се убеждението, че местните хора недаловидно са 
продали своите земеделски земи и бивши лозя на мощните външни инвеститори, за да получат 
материални придобивки, като в крайна сметка са останали разочаровани.  

Прегледът на протоколите на Общински съвет – Созопол от настоящия мандат показва 
за съжаление, че зависимостта на местните власти от мощните икономически субекти не е 
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само обществен мит. 

На 12.09.2008 г. Общински съвет – Созопол разглежда уведомление на Черноморска 
лизингова компания ЕООД, съсобственик заедно с общината в смесеното дружество “Алепу 
Вилидж” АД, уведомление, с което – на основание на Устава на дружеството, се предлага на 
съакционера община Созопол да изкупи 15% от капитала на “Алепу Вилидж” АД на цена от 
500 хил. евро. Съгласно Устава на дружеството общината следва да реагира в 15-дневен срок, 
за да приеме или откаже предложението. Според информация от протокола на заседанието на 
общинския съвет писмото е депозирано в общината на 15.07.2008 г. Дванадесет дни са необ-
ходими на общинската администрация да изготви докладна записка по предложението и да го 
внесе за разглеждане в общинския съвет. Обяснението на кмета Панайот Рейзи пред общин-
ските съветници е: “Нали все пак тази докладна трябва да се напише. От моя страна нещата 
са, както трябва, тридневен е срокът за свикване на извънредна сесия. Организирате се и си 
правите” (Протокол № 14 от 12.09.2008 г. на Общински съвет – Созопол).

Въпреки важния въпрос председателят на общинския съвет Красимира Германова не 
свиква извънредно заседание на общинския съвет. Обяснението й пред общинските съветници 
е: “Докладната е дошла при нас на 30.07.2008 г и да свикам в тридневен срок заседание, срокът 
пак се изтърва. Сметнала съм за необходимо, че няма смисъл” (Протокол № 14 от 12.09.2008 г. 
на Общински съвет – Созопол). 

Дебатите в общинския съвет във връзка с обяснението на Германова са спестени в про-
токола на общинския съвет. Направено е предложение за прекратяването на дебата: “Според 
мен трябва да прекратим този безсмислен дебат. Кметът трябва да поеме вината си, че не е 
внесъл в срок докладната, а председателят трябва да приеме своята, че не ни е информирала на 
време” – омиротворява ситуацията Н. Пехливанова от Коалиция “СЕЛОТО”.

В крайна сметка, пост фактум, общинският съвет с 11 гласа “за”, 4 – “против” и 1 – “въз-
даржал се”, приема решение, с което декларира отказа на община Созопол от правото за изку-
пуване на предложения пакет акции, представляващи 15% от капитала на “Алепу Вилидж” АД. 
За отказа от това право гласуват освен съветниците от управляващото мнозинство в общинския 
съвет начело с Коалиция “ФАР”, така и тримата общински съветници от “иначе” опозиционна-
та Коалиция “Бъдеще за община Созопол”. 

На същото заседание Общински съвет – Созопол разглежда и друга докладна записка 
на кмета на общината, с която на общинския съвет се предлага да приеме предложението на 
акционера “Новастар Холдинг” ООД вече за закупуване на притежаваните от община Созопол 
акции, представляващи 34% от капитала на “Алепу Вилидж” АД, при пазарна цена, съгласно 
оценка, извършена от независим лицензиран оценител в размер на 2 173 960 лв.

Отново възниква дебат в общинския съвет. Повдига се въпросът, че общината ще загуби 
апортираните в смесеното дружество “Алепу Вилидж” АД земи, намиращи се непосредствено 
до едноимения резерват. 

“Всеки гражданин в Созопол има земя и той няма да я продава така, както се продава 
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общинската земя”, заявява общинският съветник от БСП Д. Желев. 

Кметът отговаря, че земята е била апортирана за 1 200 000 лв. и че сега акциите ще 
бъдат продадени за 2 173 960 лв. “В предишния общински съвет ако сме знаели, че ще дойде 
такъв момент, нямаше изобщо да апортираме земята. Тук съм стигнал до това решение, защото 
за мен тази земя е износена и по-добре е да пристъпваме към изчистване на такива отношения, 
отколкото да пипаме други терени”, обосновава се Панайот Рейзи, кмет на община Созопол и 
бивш председател на общинския съвет в миналия мандат. 

Очертава се следната логика по отношение на смесените търговски дружества, в които 
участва община Созопол и тя е: “създаване на отношения – износване на земята – изчистване 
на отношенията”. 

Отново омиротворител е съветникът от Коалиция “СЕЛОТО” Н. Пехливанова: “С про-
дажбата на тези акции ще успеем, така да се каже, да “вържем” бюджета. В противен случай 
връзваме ръцете на кмета и той не може да работи, защото продажбата на други имоти коства 
време. На този етап общината няма откъде да вземе пари. При изготвянето на новия бюджет ще 
внимаваме повече” (Протокол № 14 от 12.09.2008 г. на Общински съвет – Созопол). 

Дадена е петминутна почивка, след което общинският съвет преминава към процедура 
на гласуване. “Против” са съветниците от БСП, ГЕРБ и Зелената партия. Решението е прието с 
12 гласа “за”. То е подкрепено и от Стойо Недин – общински съветник и лидер на СДС – Созо-
пол, който през годините нееднократно се е изказвал в защита на общинската собственост. 

Благодарение на негово интервю във в.”Черноморски фар” от 14.12.2006 г. (“Общината 
подари 8 дка без търг”)40 изследователският екип успя да се запознае с обстоятелствата по съз-
даването и развитието на смесеното дружество “Алепу Вилидж” АД. 

Според Недин дружеството е регистрирано през 2005 г., като общината притежава 34% 
от него, а варненската фирма “Черноморска лизингова компания” – 66%.  Земите, които е вне-
сла общината, са малко над 29 дка. Според Недин на 25.03.2005 г. с фирмено решение на съда, 
като собственик на 1650 дяла в “Черноморска лизингова компания” е вписан Борис Караманов, 
съпруг на тогавашния кмет на общината Веска Караманова. С това вписване “замирисва на 
облагодетелстване на някой близък до кмета. В случая самият кмет – на гърба на общината, 
защото в частната фирма участва съпругът на кметицата, а компанията е част от смесеното 
дружество”41. 

Впоследствие според Недин е изработен нов Подробен устройствен план, с промяна на 
регулацията, в резултат на което е подписан предварителен договор за покупко-продажба на 
още 8434 кв. м стар общински път, който се е вклинявал между имотите, апортирани в дру-
жеството. “За въпросните 8.5 дка АД-то ще купи от община Созопол тези 8434 кв. м без търг 
и чрез промяна на регулацията за 270 хил. евро, едновременно със съгласуване на Подробен 
устройствен план. И така след това веднага скача цената на земята, защото тя вече си има план. 

40  http://far.bourgas.org/more_news.php?id=3016 
41  Пак там
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По този начин се реализира печалба”. 

На страниците на в. “Черноморски фар” Недин изразява възмущението си, че Общинс-
ки съвет – Созопол се свиква на извънредно заседание, за да даде съгласието си за Подробния 
устройствен план. “Прави се една бърза, извънредна сесия, всички документи се подготвят 
скоростно, извънредна сесия се свиква при извънредни обстоятелства, а аз не виждам такива в 
случая. Освен стремежът по-бързо да се реализира и довърши докрай въпросната схема”��.

“Става въпрос за явен конфликт на интереси и навява съмнението, че всичко е предва-
рително подготвено. И си остава загадка голямото болшинство, което застава зад това реше-
ние”.  

Не са изминали и две години от публичните възмущения на общинския съветник, когато 
новият общински съвет отново с “голямо болшинство” и вече окончателно решава съдбата на 
апортираните в “Алепу вилидж” АД общински земи. Отново по скоростна процедура и без 
провеждането на обществено обсъждане с гражданите, в едно заседание пост фактум отхвърля 
възможността да придобие нови акции, след което продава собствените си такива. Този път 
Недин обаче е част от мнозинството, подкрепило тези решения. 

На 28.11.2008 г. Общински съвет – Созопол се разделя и с акциите си, притежавани 
в друго смесено дружество – “Градина” АД. По докладна записка на кмета на общината об-
щинският съвет приема решение, с което приема предложението на акционера “Дюни” АД за 
закупуване на притежаваните от община Созопол акции, представляващи 25% от капитала на 
дружеството, при пазарна цена съгласно оценка извършена от независим лицензиран оцени-
тел, в размер на 2 394 000 лв. 

При това гласуване опозицията е съвсем намаляла. 13 от общинските съветници са “за”, 
“против” гласува съветника от “АТАКА”, а “въздържал се” – съветниците от БСП. 

Според мнения на представители на опозицията в общински съвет гласуванията за 
“Алепу Вилидж” АД и “Градина” АД, при които общината продава участието си в смесените 
дружества, са били предварително договорени между различните лобита в общинския съвет, 
на принципа на взаимната подкрепа. 

��  Пак там 
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Моделът на взаимоотношенията “кмет – общински съвет” в  Созопол демонстрира как един 
кандидат за кмет сформира местна коалиция, за да спечели от нейно име местните избори и да вкара 
в общинския съвет подкрепящите го общински съветници. 

След изборите се сформира крехко “прокметско” мнозинство в общинския съвет около съветниците 
от листата на кмета. Първоначално е налице сериозна опозиция, която впоследствие ерозира поради 
инкорпорирането на една от опозиционните групи в управлението на общинския съвет и гласуването 
на сделки от “взаимен интерес”.

 Резултатът е управление със сравнително ниска степен на конфликтност, тъй като броят на 
опозиционните съветници е намалял значително. 

НЕСЕБЪР

Община Несебър заема територия от 422 кв. км и е с население 21 142 души. Общината 
се състои от 14 населени места – 3 града – Несебър, Обзор и Св. Влас и 11 села. На територията 
на общината се намира туристическият комплекс Слънчев бряг. 

Община Несебър е най-голямата туристическа агломерация на българското Черноморие 
– над 200 хотела и 630 частни квартири (над 235 хил. легла ) и 1000 заведения за обществено 
хранене. 

Бюджетът на общината за 2009 г. е в размер на 69 028 600 лв., който разделен на броя на 
населението прави Несебър най-богатата община в България. За сравнение бюджетът на Доб-
рич, който е и областен център, е едва 46 311 768 лв. и то при население от 103 хил. души. 

Местните избори през 2007 г. в Несебър са очаквани от българското общество с огромен 
интерес и същевременно с голямо безпокойство. Изтича мандат, съпроводен с публични скан-
дали, физическо насилие и дори показно убийство на виден представител на местната власт. 
На 9 май 2007 г. вечерта, в личния си автомобил “Порше Кайен”, с шест куршум е разстрелян 
председателят на Общински съвет – Несебър и крупен бизнесмен Димитър Янков. Това е вто-
рото убийство за по-малко от половин година на ръководен общинар. През януари със седем 
куршума е разстрелян кметът  на Елин Пелин – Янко Янков. 

Убийството на председателя на Общински съвет – Несебър е определено като полити-
ческо от лидера на ПП “АТАКА” Волен Сидеров. Според него “Димитър Янков е бил най-се-
риозният кандидат за кмет на Несебър на предстоящите местни избори”��. 

Покушението за пореден път поставя публично въпроса за срастването между организи-
раната престъпност и местната власт на територията на община Несебър. Медиите припомнят 
политическото противопоставяне между бившия председател на общинския съвет и бившия 

��  http://focus-news.net/?id=s1451 
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кмет на общината – Николай Трифонов. 

Припомнят се поредицата от публични скандали и възбудени предварителни производс-
тва за корупция, в резулат на които кметът Николай Трифонов е принуден да подаде оставка и 
е изпратен на работа в консулството ни в Одеса. За временно изпълняваща длъжността кмет на 
общината, общинският съвет избира Магдалена Мандулева. По този начин, твърдят медиите, 
Янков е успял да установи контрол и върху изпълнителната власт в общината. 

В търсене на причините за убийството медиите припомнят и редица други скандали, 
свързващата нишка на повечето от които е близостта на убития Янков с наркобоса Димитър 
Желязков, придобил национална популярност под прякора си Митьо Очите. 

През ноември 2006 г. е набита сестрата на общинския съветник Венелин Ташев, за което 
Димитър Желязков е вкаран в ареста. Според Ташев причината за побоя била ответно действие 
във връзка с намерението му да поиска оставката на преседателя на Общински съвет – Не-
себър. 

Враждата между двамата колеги от общински съвет има стари корени. През 1997 г. сре-
щу Венелин Ташев е извършено покушение в асансьора на жилищната му кооперация. Тогава 
Ташев оцелява като по чудо след пет куршумни рани. Ташев обвинява за атенатата срещу себе 
си отново Янков, както и за събитията, случили се година по-рано, когато пред дома му е взри-
вен собственият му мерцедес. 

Името на Янков се свързва публично с още един опит за покушение. През ноември 1997 
г. Янков е арестуван във връзка с бомбения атентат от 29 май същата година срещу бившия не-
себърски кмет Живко Георгиев, на чиято тераса е хвърлена граната. По чудо жертви и постра-
дали няма. Първият заподозрян за атентата е Петко Камбоджанеца от Несебър, който по-късно 
посочва Димитър Янков като поръчител на атентата. По информация на БТА от декември 1997 
г. Янков прекарва една седмица в ареста и е пуснат срещу 3 млн. лв. гаранция. Петко Камбод-
жанеца загива при пожар, докато полицията го крие като важен свидетел. Публичното обясне-
ние е, че той сам е предизвикал пожара в бунгалото, в което е бил скрит от органите на реда. 

Каквато и да е причината за публичното убийство на Димитър Янков за местната об-
щественост едно е сигурно – като председател на Общински съвет – Несебър Янков е бил в 
сложната ситуация да оглавява органа на местно самоуправление в община, на територията 
на която се конкурират огромни и често противоречиви икономически интереси. Самият Об-
щински съвет – Несебър от предишния мандат се е състоял от може би най-богатите общински 
съветници в страната. Според преброяването, направено от местен журналист, местните поли-
тически представители са били собственици общо на над 40 туристически обекта. 

Димитър Янков често е обичал да казва „Несебър е една империя и аз съм нейният им-
ператор”��

Янков е заменен на поста от Янаки Стоянов, който е считан за компромисна фигура, 

��  Йорданов, Асен, Димитър Янков- келнерът император,  в. „Гласове, бр. 20 от 18-24 май 2007 г
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която не клони към никой от лагерите в общинския съвет. Целта е да се изкара мандатът на 
общинския съвет, който приключва само след няколко месеца. Междувременно започва турис-
тическият сезон и подготовката за новите местни избори. 

“МОРЕ” е новата коалиция, която дава сериозна заявка за позиции в местната власт. В 
“Местно обединение за разцвет и единство” влизат Зелената партия, НДСВ и БДС – радикали. 
Зад коалицията стои местен инициативен комитет за развитие на общината, сред чиито члено-
ве са строителните предприемачи Динко и Йордан Диневи и ректорът на Бургаския свободен 
университет – Петко Чобанов. Мотото на коалиция “МОРЕ” е: “Силата е в единството”. От 
“МОРЕ” обявяват, че приоритет на новата формация ще бъде единствено работата на общин-
ския съвет – органа, който разпределя бюджета на общината45 и че няма да издигат кандидат 
за кмет на общината. Въпреки това те имат готовност да подкрепят някой от кандидатите на 
втори тур. 

Като друг основен фактор в местната политика, със сериозни претенции към властта, 
се очертава новоучредената местна партия “ДЕЛА”. Нейното мото е: “Време е за дела”. Лидер 
на “ДЕЛА” е местният бизнесмен Атанас Терзиев, а сред учредителите на партията е пред-
приемачът Чавдар Александров – другият сериозен икономически фактор на територията на 
общината, наред с братя Диневи. 

От “ДЕЛА” обявяват, че техният кандидат за кмет на общината ще е Атанас Терзиев. 

Кандидати за кмет на общината издигат още 8 партии и коалиции и 3 инициативни ко-
митета. Независими кандидати са Магдалена Мандулева – досегашен временно изпълняващ 
длъжността кмет на общината, Янаки Стоянов – председател на общинския съвет след убийс-
твото на Янков и Николай Димитров – общински съветник в Общински съвет – Несебър от 
1998 г. 

Първият тур на местните избори протича сравнително спокойно и без големи ексцесии, 
каквито очакват всички. Две лица са задържани в РПУ-Несебър за избор на търговия в полза на 
партия “ДЕЛА”. Полицейските действия са окачествени от партията като компроматна акция 
срещу техния кандидат за кмет, който е обещал да изнесе на светло всички сделки с общинско 
имущество от 2000 г. досега. 

Двама от кандидат-кметовете – Красимир Косев и Добромир Попов, подават сигнал до 
Областната дирекция на полицията в Бургас и до Районна прокуратура – Несебър, че в предиз-
борните им щабове са постъпили сигнали от селата Тънково, Гильовци, Кошарица и Оризаре 
за раздавани суми от 50 до 200 лв. Неизвестни лица са отправяли заплахи към населението, 
за да гласуват за определена политическа сила или кандидат. С камери и фотоапарати са се 
снимали и лични карти предимно на възрастни хора. За съжаление, пишат кандидат-кметове-
те, “страхът в хората е много силен и те не назовават конкретни имена на политически сили и 
кандидати”46.

45  http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2007-08-24&article=20109� 
46  file:///C:/DOCUME~1/1/LOCALS~1/Temp/actualno_news_126078.htm 
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Първият тур на изборите е спечелен от Николай Димитров, независим кандидат, със 
скромните 22.55%, следван от друг независим кандидат – Магдалена Мандулева – с 14.3%. 
Другите проценти се разпределят между останалите 10 кандидата. 

В общинския съвет най-много места получават представителите на Коалиция “МОРЕ” 
– 5 мандата, следвани от ПП “ДЕЛА” и Коалиция “Победа” (ССД – Политически клуб “Тра-
кия”) – с по 3 мандата; с по 2 мандата остават ПП “Християн-социален съюз”, Коалиция “Ли-
берално-демократичен съюз – Несебър” (Българска партия либерали – Радикал-демократичес-
ка партия в България), ПП Български социалдемократи, ПП “АТАКА” и ПП “Ред, законност и 
справедливост”. Без мандати остават националните партии ГЕРБ и БСП. 

Вторият тур на местните избори преминава при по-ниска избирателна активност, след 
като става ясно, че Коалицията “МОРЕ” ще подкрепи независимия кандидат за кмет Николай 
Димитров. Той е избран за кмет с 68.04% от гласовете. 

Първото заседание на Общински съвет – Несебър е насрочено от областния управител 
за 08.11.2007 г. 

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕСЕБЪР

“Николай Димитров беше издигнат за кмет от Инициативен комитет и на втория тур спечели 
убедително с подкрепата на коалиция “МОРЕ”, която има и най-голямата група общински съветници. 
Истината е, че той завари община с абдикирал кмет и окървавена с убийството на водеща фигура от 
местния елит,  управлявана по законите на мафията и сочена като нарицателно за това, че политиката 
отдавна е сдала водещата си роля на сенчестия бизнес при решаването на стратегически за народа 
задачи.”47

Това е цитат от публикация на електронното издание “Фактор Онлайн” от 11.11.2008 г. Тя доб-
ре описва ситуацията в община Несебър в началото на новия управленски мандат.      

Новоизбраният Общински съвет – Несебър започва работа на 08.11.2007 г. За председател на 
общинския съвет е предложена една единствена кандидатура – Благой Вангелов Филипов, общински 
съветник от Коалиция “МОРЕ”. Филипов е избран единодушно. Единодушно общинският съвет ре-
шава да бъдат създадени седем постоянни комисии.

На следващото второ по ред заседание съветниците приемат единодушно Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Несебър и отново единодушно поредица от още седем 
решения, с които определят състава на постоянните комисии. Председателски места в постоянните 
комисии получават  Коалиция “МОРЕ”, ПП “ДЕЛА”, Коалиция “Победа”, БСД и ПП “АТАКА”. На 
практика всички партии и коалиции са инкорпорирани в управлението. 

47  http://www.factor-bs.com/news-6504.html 
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На третото заседание на общинския съвет кметът на община Несебър предлага за утвърждава-
не от общинския съвет на нова структура на общинската администрация. И тя е утвърдена от общин-
ския съвет с 20 гласа от 20 гласували общински съветници. Структурата е уникална за българското 
местно самоуправление, защото според нея дейността на кмета на община Несебър ще се подпомага 
от 7 заместник-кмета. 

Изводът, който може да се направи, е, че новото управление на общината е формирано в си-
туация на пълен консенсус и това при положение, че доскоро са се разгаряли предизборни страсти, 
разменяли са се обвинения за купуване на гласове и дори едно лице е било осъдено за купуване на 
гласове в полза на една от партиите.  

Още по-странно е, че новият консенсусен общински съвет заменя общински съвет, прочул се 
в национален мащаб с публичните си скандали, с оставката и “дипломатическото заточение” на пре-
дишния кмет, както и с публичната екзекуция на Димитър Янков – бивш председател на общинския 
съвет.  

Изследователският екип имаше шанса да проведе интервю с един от общинските съветници, 
който разясни механизма на сговарянето по следния начин: 

Между първия и втория тур на местните избори за кмет на общината, при вече ясни резул-
тати за общински съветници, е организирана среща между партия “ДЕЛА”, “АТАКА”, Коалиция 
“МОРЕ”, Колиция “Победа”, Християн-социален съюз в офиса на партия “ДЕЛА”. Темата на разго-
ворите е постигане на споразумение за бъдещото управление на общината. Обсъждат се бъдещото 
разпределение на позициите в общинския съвет и общинската администрация, както и видът и разп-
ределението на управленските ресори. 

Постигнато е съгласие за  разпределението на властта и се подписва споразумение. Изсле-
дователският екип прояви интерес към съдържанието на този документ, заинтересован от неговото 
съдържание и обхват, гаранции и не на последно място от неговите принципи. Стана ясно обаче, че 
документът не е публичен и че не може да ни бъде предоставен. 

В изпълнение на споразумението политическите сили са започнали да номинират кандида-
тури за заместник-кметове, като първоначалната идея е била те да бъдат пет на брой. Една от поли-
тическите сили се отказва от правото си да номинира и отстъпва квотата си за номинация на друга 
политическа сила. Впоследствие обаче променя мнението си, вероятно разбирайки колко важен все 
пак е заместник-кметският пост, в резултат на което трябва да се създаде шесто заместник-кметско 
място. 

Седмият заместник-кмет се появява в резултат на консенсуса между различните преговарящи 
и е вследствие на общото им убеждение, че трябва да се създаде пост за “заслужил общински деятел”. 
“Седмият кмет е нещо като почетен заместник-кмет”, поясни нашият респондент. 

Строителството в общината попада в ресора на партия “ДЕЛА”. Нейният председател Атанас 
Терзиев е избран за председател на Постоянната комисия по устройство и развитие на общината и 
населените места в нея. 
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За заместник-кмет с ресор по Устройство на територията, капитално строителство и контрол 
на строителството “ДЕЛА” номинира, а кметът Николай Димитров назначава Мария Белински, която 
според Терзиев не е била партийно обвързана. “Белински  не беше партийно обвързана с нас, но беше 
много добър професионалист”, е становището на г-н Терзиев. 

Дали и другите разпределени сфери на общинското управление са били стиковани по същия 
начин – “постоянна комисия в общинския съвет – ресорен заместник-кмет”, е интересен въпрос, на 
който за съжаление изследователският екип не може да даде точен отговор. Прави впечатление обаче, 
че броят на постоянните комисии е седем, точно колкото е и броят на заместник-кметските ресори, 
както и съвпадението между характера на тяхната дейност. 

През първата година от управлението на Общински съвет – Несебър решенията продължават 
да се взимат почти с пълен консенсус. 

През октомври 2008 г. джипът на заместник-кмета по строителството Мария Белински е взри-
вен. На следващия месец тя напуска поста си. На нейно място партия “ДЕЛА” номинира инж. Вален-
тин Ганчев, който заема този пост само за няколко месеца. В началото на март 2009 г. той е  уволнен 
от кмета на общината. Повод е декларация на лидера на партия “ДЕЛА”, в която се критикува строи-
телната програма на общината, приета с новия бюджет и се отправят обвинения за завишени “ценови 
ставки на много договори, подписани от общината”. Като пример от “ДЕЛА” дават разширението и 
преустройството на детска градина, чието изграждане е струвало 3 млн. лв. или 1900 лв./кв.м, без в 
цената да са включени вертикалната планировка, оборудването и обзавеждането. 

“Г-н Терзиев има къса памет – този ресор от година и половина се ръководи от представител 
на партия “ДЕЛА” в квотата на заместник-кметския екип. ПП “ДЕЛА” поиска кметът на общината 
да носи персонална отговорност за управлението на инфраструктурните обекти. Аз винаги залагам 
на екипния принцип на работа и след като аз ще нося сам отговорността за планирането и изпълне-
нието на строителната програма в общината, този ресор няма да бъде управляван от представител на 
коалиционен партньор”, заявява кметът пред медиите48. 

Така “ДЕЛА” губи ресора строителство в общинската администрация, с което споразумение-
то за разпределение на властта е частично нарушено. 

Отстранена от изпълнителната власт в общината, “ДЕЛА” започва редица инициативи срещу 
кмета на общината и председателя на общинския съвет. Партията се обявява за провеждане на широ-
ко обществено обсъждане във връзка с предприетата от общината инициатива за евентуалната замяна 
на общински терени в новия град срещу 20 дка собственост на фирма “Феста Холдинг” в Стария Не-
себър, върху които тя има намерения да построи делфинариум. Целта е да се строи от допълнително 
строителство старият град Несебър.

През януари 2010 г. “ДЕЛА” организира пресконференция, на която изнася данни за корупция 
в общината. Изпратен е сигнал до Окръжната прокуратура в Бургас. Кметът е обвинен в източване 
на общински средства, неправомерно одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен 
план, сключване на договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя без решение на об-
48  http://www.factor-bs.com/news-7747.html 
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щинския съвет и в нарушения на Закона за обществените поръчки. 

“Без да има положен нито кубик бетон, е издаден протокол за извършени строително-монтаж-
ни работи и са платени 200 хил. лв. от бюджета. Всичко това няма да стане без знанието и одобре-
нието на източването на общинската хазна от кмета Николай Димитров, председателя на общинския 
съвет – Благой Филипов, от партията на Диневи “МОРЕ” и директора на строителния надзор в общи-
ната Клара Каравасилева, която също е от партия МОРЕ”, твърди Терзиев в официално съобщение 
на партия “ДЕЛА” до медиите. И още: “Това не са лични нападки срещу кмета Николай Димитров, 
както много пъти са ни обвинявали. “ДЕЛА” атакува управлението на общината в лицето на кмета и 
управляващата Коалиция “МОРЕ”, която държи цялото строителство”49.

Става ясно, че споразумението за разпределението на властта не само е нарушено, но и че кон-
курентната групировка “МОРЕ” според “ДЕЛА” е превзела позициите им в сферата на общинското 
строителство. 

Очевидно е, че събитията в община Несебър тепърва ще търпят развитие. Въпреки организи-
раните от партията кампании, срещу които официално са се обявили всички останали местни поли-
тически сили, “ДЕЛА” запазва засега всичките си позиции в общинския съвет. 

Според изследователския екип това е израз на желанието на местните политически сили 
въпреки всички трудности да съхранят установения сложен баланс в управлението на общината, за 
да не избухне нова война, от което се опасяват всички. Времето до края на мандата ще покаже как ще 
се развият събитията. 

Интерес за изследователския екип представлява политиката на Общински съвет – Несебър от 
началото на мандата до настоящия момент. 

Анализът на приетите решения на Общински съвет – Несебър от началото на мандата (Прото-
кол №1 от 08.11.2007 до 09.11.2009 г. - Протокол №22) показва следните резултати: 

Разпределение на решенията, приети от Общински съвет – Несебър, според техния 
предмет за периода от началото на мандата на Общинския съвет до 09.11.2009 г.

49  http://dela-bg.com/ 
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Видно е, че най-много решения общинският съвет е приел по въпроси, свързани с архи-
тектурата и градоустройството. Следват решенията, свързани с управлението на общинската 
собственост. На трето място са решенията, свързани с финансите и бюджета на община Не-
себър, и на четвърто  място близо 14% от всички решения са тези, свързани с отпускането на 
социални помощи на лица от общината. 

В огромната си част инициативата за приемане на решенията принадлежи на кмета, за-
местник-кметовете и общинската администрация: 

Разпределението на мнозинствата в Общински съвет – Несебър, с които са приети ре-
шенията, е както следва: 

Разпределение на мнозинствата, с които са приети решенията в Общински съвет 
– Несебър, за периода от началото на мандата на Общинския съвет до 09.11.2009 г. 
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Прави впечатление, че близо 3/4-ти от решенията са приети от общинския съвет едино-
душно, а 17% от тях – с не повече от 2 гласа “против” или “въздаржал се”. Тези резултати оп-
ределят Общински съвет – Несебър, като най-консенсусния орган на местно самоуправление 
в страната. 

Резултатът е забележителен, най-малкото поради две обстоятелства: 1. решаваните 
въпроси съвсем не са безконфликтни – архитектура и градоустройство, общинска собственост, 
финанси и бюджет; 2. към края на първата година от управлението партия “ДЕЛА” започва 
опозиционни действия, включително и в общинския съвет. 

Изводът, който може да се направи, е, че постигнатото в началото на мандата споразуме-
ние на политическите сили за разпределение на властта в Несебър работи добре и то дори след 
сътресенията, настъпили след края на първата година от управлението.  

Общински съвет – Несебър изпълнява функциите си, предвидени от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация в степен и по начин, които не го отличават същес-
твено от другите изследвани общини и въобще от другите общини в България. Разбира се, тук 
материалният интерес, свързан с приемането на съответните решения, е много по-голям – фи-
нансовите резултати от прокарването и приемането на едно решение на пример за изменение 
на Подробния устройствен план в Слънчев бряг са несъизмеримо по-високи от тези в средна 
българска община. 

Има обаче една сфера от общинската политика, в която Несебър е безспорно номер едно 
и това е сферата на социалната политика – подпомагане на отделни граждани и на цели групи 
от местната общност през общината. Почти няма заседание на общинския съвет, на което да 
не се приемат решения за отпускане на финансови помощи по молби на граждани от общината 
– за лекарства, за оперативно лечение, за медицински пособия и други. Помощите са в размер 
над 1000 лв., като в отделни случаи може да достигнат и до на 4000 лв. на лице.  

В бюджета на община Несебър за 2008 г., приет на 19.03.2008 г., за спортните клубове 
в общината са предвидени средства в размер на 1 512 820 лв., средства, които впоследствие в 
рамките на бюджетната година са допълнително увеличени. Бюджетът съдържа списък на 34 
сдружения и спортни клубове, които са направили заявка за субсидии от общината, в размер 
на 2 971 709 лв., а общинският съвет е одобрил 1 512 820 лв. Най-голямата одобрена сума е 
за Сдружение “Общински футболен клуб Несебър” – 700 хил. лв., а една от най-малките – за 
Сдружение “Клуб на гълъбовъдите на спортни гълъби “Бриз” в размер на 1000 лв. 

Учредена е и годишна награда за десетте най-добри спортисти на община Несебър, като 
общината отпуска съответните финансови стимули. 

Общината субсидира и дейността на редица граждански сдружения и организации, 
осъществяващи дейност на нейната територия. С общински средства се подпомагат организа-
циите на жените, дружествата на хора с увреждания, дружеството на несебърските художници 
и други.  
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Само за клубна дейност на пенсионерските клубове бюджетът на община Несебър за 
2008 г. предвижда сума в размер на 77 800 лв. 

За финансово подпомагане (дарение) чрез църковните настоятелства за църквите в об-
щината са предвидени средства в размер на 72 000 лв. 

Общината не забравя и бизнес сдруженията и организациите на предприемачите в Не-
себър. С Решение № 359 по Протокол № 11 от 13.10.2008 г. за рекламна дейност на сдружени-
ето с нестопанска цел – “Съюз на собствениците – Слънчев бряг”, общинският съвет отпуска 
средства в размер на 50 хил. лв. Условието е – на големите туристически борси, в които участва 
сдружението, да присъства и представител на община Несебър. 

На 05.03.2009 г. Общински съвет – Несебър приема Правилник за реда и условията за 
отпускане на финансова помощ за всяко новородено дете на територията на община Несебър. 
Размерът на еднократната финансова помощ, която се отпуска за всяко новородено дете, е в 
размер на 2000 лв. Тя не зависи от доходите на семейството и условие за нейното получаване 
е детето да не е оставено за отглеждане в специализирана институция и на родителите не са 
отнети родителските права. 

Общината подпомага и децата и младежите с изявени дарби. През март 2009 г. общин-
ският съвет променя Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово 
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Несебър, като създава специална 
стипендия за отличен успех. Стипендията е годишна и се присъжда на един ученик от 12 клас 
в рамките на келендарната година. Размерът й е общо 12 хил. лв. 

Описаната фактология може да предизвика само благородната завист на кметовете и 
общинските съветници от страната. Това, за което те могат само да мечтаят по отношение на 
общинската социална политика, в Несебър е реализирано благодарение на огромния бюджет 
на общината. Както вече бе отбелязано, Несебър се оказва най-богатата община в България, 
ако разделим бюджета й на броя на населението. 

И отново, както в Созопол, пред изследователския екип възникна въпросът: “Може ли 
осъществяваната от общината социална политика да е средство за социален контрол от страна 
на определени представители на общината върху големи групи от населението?” И отново,  
както при Созопол, изследователският екип не може да даде конкретен и подплатен с доказа-
телства отговор на този въпрос, но може да изрази мнението си, че това е напълно възможно. 
Основание за това намираме в публично изявление на кмета на община Несебър Николай Ди-
митров, който в интервю на въпроса: “В града се говори, че имате враг и местен бизнесмен 
– Чочо Александров. Междувпрочем видях хотела на този човек...”, отговаря: “Тези хора всич-
ки са във връзка помежду си, изсмукали са общината и сега аз им преча да продължат да го 
правят. Аз съм несебърлия – познавам се с тях отдавна, но не влизам в пререкания с нито един 
от тях. Няма какво да обсъждаме, или да правим махленски приказки – има закон и морал, тях 
ще спазваме. Общината е раздавала безотговорно пари за много неща, някои от които звучат 
парадоксално, а други направо смехотворно. Същият този Терзиев от “ДЕЛА” е взимал по 
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100 хил. лв. за мотоклуба си по линия на перото Социалните дейности от общинския съвет. 
Има документ, според който е поискал да му се осребри инвалидна количка, която закупил уж 
благотворително за болно дете от Обзор. Всеки може да е “благороден” на чужда сметка. Ако 
аз тръгна да говоря, имам много за казване за всички тези “моралисти” и бюстители на “спра-
ведливостта”!...”50

Случаят на Несебър демонстрира как един независим кандидат за кмет, със сравнително нисък 
първоначален резултат,  може да стане кмет на община Несебър, вкарвайки в общинския съвет и 
двама свои общински съветника, чрез регистрацията на политическа партия. 
След изборите се създава работещо  мнозинство в общинския съвет, което стъпва на основата на 
споразумение между политическите сили, представени в общинския съвет. Цената е парцелирането 
на властта в общината и поверяването на различните ресори, съобразно възприетия квотен принцип 
за участие в общинското управление.  

Споделя се цялата власт, тъй като в управлението са инкорпорирани всички. Резултатът е управление 
с много висока степен на консенсус и пълна липса на опозиция. 

В края на първата година от управлението моделът се разбалнсира поради прекъсването на достъпа 
на партия “ДЕЛА” до обществените поръчки в общината. Резултатът: “ДЕЛА” се провъзгласява за 
опозиция. 

Съдебен и административен контрол над местната 
власт – гъста мрежа от зависимости

При осъществяване на функциите си съдебната власт е независима от другите власти. 
Същевременно за успешното й функциониране е нужно да има гарантиран имунитет срещу 
всякъв вид политическо и партийно влияние и влияние на бизнес интереси, както и да работи 
при отсъствие на конфликт на интереси. 

По стечение на обстоятелствата по времето, през което се провежда настоящото из-
следване, се разразиха няколко публични скандала в съдебната власт, които се отразиха пряко 
върху съдебните органи в Бургаския и Благоевградския регион. 

50  http://www.bulpress.net/news/article/56491 
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СКАНДАЛЪТ С КРАСьО ЛОБИСТА

През лятото на 2009 г. избухна един от най-шумните скандали в съдебната власт от 
началото на прехода, който предопредели до голяма степен дневния ред във Висшия съдебен 
съвет (ВСС) до края на годината. Станаха известни факти за нерегламентирано лобиране пред 
членове на съвета в полза на кандидати за административни ръководители в магистратурата от 
цялата страна. По думите на правосъдния министър Маргарита Попова в нейно интервю по Би 
Ти Ви от 11 януари 2010 г. проблемът все още не е разрешен. Интригата започна от изявление 
на члена на ВСС Иван Колев на заседание на съвета на 18 юни 2009 г., че лобист с прозвище-
то „Красьо черничкия” (Красимир Георгиев от Плевен) обикаля кандидати за постове и им 
обещава сигурно назначение срещу 200 000 евро. Красьо Лобиста обяснявал, че има солидни 
връзки с членове на ВСС. (По-късно в пресата се появиха индикации, че Красимир Георгиев е 
„човек на НДСВ и ДПС”, поддържал контакти с много депутати от двете партии, а зам.-пред-
седателят на НДСВ Милен Велчев го сочи за „човек на НДСВ в Плевен”.)

Висшият съдебен съвет възложи на прокуратурата да извърши проверка на магистрати-
те и членовете на съвета, които са контактували с Красимир Георгиев и да предостави имената 
им. В резултат на това двама члена на ВСС подадоха оставки. След това и магистрати, които 
са контактували с Красьо и са били избрани за административни ръководители, си подадоха 
оставките от заеманите ръководни постове. Бяха обявени и имената на други неосъществени 
кандидати за постове и на трета група – които само са поддържали контакти с лобиста. ВСС 
образува дисциплинарни производства, които до края на настоящото изследване все още не са 
приключили с резултат.

В публичното пространство продължават коментарите за ефекта от скандала, станал 
популярен като „Красьо Лобиста”. Но като че ли извън вниманието остана, че от този скан-
дал, поне досега, най-поразен остана Бургаският апелативен район. Висшият съдебен съвет 
съобщи имената на общо 31 магистрати, поддържали контакти с лобиста, в няколко различни 
групи, според това дали те са кандидатствали за постове, дали са ги получили или изобщо не 
са кандидатствали. Шестима от тези 31 магистрати са от Бургаския регион. Вярно е, че толкова 
са и от Плевенския съдебен район, който не е апелативен, но пък е родно място на Красимир 
Георгиев. Но засегнатите бургаски магистрати са на много високо ниво, при това трима от 
първите пет обявени имена – на административни ръководители, които са общували с Красьо 
и след това са били назначени, са от Бургаския регион. Това са председателят на Бургаския 
апелативен съд Дора Чинева, окръжният прокурор на Бургас Ангел Ангелов и районният про-
курор на Несебър Пламен Найденов. Чинева и Ангелов подадоха оставки още преди да бъдат 
оповестени имената им, дни след като ВСС призова всички замесени в скандала сами да се от-
теглят. Найденов го направи няколко дни по-късно. ВСС прие оставките им като ръководители. 
Дора Чинева подаде оставка и като съдия, но ВСС отказа да я освободи преди да приключи 
образуваното дисциплинарно производство срещу нея.
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Четвъртият бургаски магистрат, засечен да общува с Красьо, макар и в момента да е ре-
дови прокурор в Бургаската апелативна прокуратура, се смята за един от силните фигури там 
– Йордан Иванов, бивш апелативен прокурор на Бургас в продължание на два мандата, бивш 
член на ВСС и кандидат за зам.-главен прокурор на Върховната административна прокуратура. 
Той е имал три лични срещи с Лобиста и е провел 22 разговора с него. В последната група от 
магистрати е синът на Дора Чинева – Георги Чинев, прокурор в районна прокуратура – Бургас, 
командирован в окръжната прокуратура. 

През декември 2009 г. Дора Чинева оттегли от ВСС оставката си като съдия. Едновре-
менно с това във ВСС постъпи подписка в нейна защита. Според съобщението на съвета 139 
бивши и настоящи съдии, прокурори и следователи, както и адвокати от Бургаския район твър-
дят, че Чинева има безукорна репутация, че тя може да послужи за кадрови еталон, притежава 
високи морални и професионални качества, а разговорите й с Красьо са по-скоро недооценка 
на ситуацията, отколкото “нечисти домогвания” до пост. Подписалите се настояват за “ненала-
гане на дисциплинарно наказание на достоен човек”. Подписката не е докладвана на заседани-
ето на ВСС. Пред журналистите тя е изчетена, но имената на подписалите се бяха скрити. 

В личен разговор съдии от Бургас – опоненти на Чинева – споделят, че в подписката 
преобладават имената на адвокати, съдебни заседатели, следователи, а много от подписалите 
го съдии и прокурори са го направили под натиск и страх от клана „Чиневи”, който има сериоз-
ни позиции в града. Съпругът е проспериращ адвокат, бивш шеф на полицията в града, синът 
и дъщерята – прокурори, снахата – съдия по вписванията. Тези факти бяха известни на ВСС, 
когато през май 2009 г. гласува за втори мандат на Дора Чинева като апелативен съдия и така 
бламира председателя на ВКС Лазар Груев, чиято кандидатура бе съдията Яни Бахчеванов.

При това положение въпросът за функционирането на съдебната власт в Бургас става 
екзистенциален. Еднозначен отговор за нейната роля като коректив на местната власт срещу 
незаконосъобразни действия трудно може да се даде, но пък две актуални дела в бъдещо време 
имат шанс да станат добър пробен камък за това. Когато приключат.

КМЕТ И ПОЛИЦАЙ - БРАКОНИЕРИ

На  1 ноември 2009 г. в района на ловно стопанство „Ропотамо” са заловени група бра-
кониери, сред които кметът на Созопол Панайот Рейзи, полицаят от РПУ-Созопол Радостин 
Щерионов, двама видни местни бизнесмени и още двама други. Подвижен патрул на Регио-
налната дирекция по горите в Бургас чул изстрели и засякъл групата бракониери малко след 
като те са отстреляли бременна кошута. Кметът, заедно с компанията си преспа в ареста на 
РПУ- Приморско, след което бе освободен. При освобождаването му отрече да е ходил на лов, 
всъщност бил за гъби. Намекна, че някой си бил правел черен пиар на негов гръб, но той няма 
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да коментира, а ще остави органите да си свършат работата. Адвокатът му извади версията, че 
всъщност кошутата била убита по-рано, но зарязана там и даже била нахапана от чакали.

По случая веднага е образувано наказателно производство в Бургаската районна проку-
ратура, разпитани са свидетели, назначени са няколко вида експертизи. Към 15 януари 2009 г., 
два месеца и половина след залавянето на бракониерите, по това дело все още няма повдигнати 
обвинения, прокуратурата не е посочила кой или кои са извършителите на престъплението, 
като обяснението е с недовършените експертизи. Срокът за разследване е удължен, към момен-
та все още не е ясна съдбата на това дело.

Но този случай извади наяве изключително смущаваща обществена и институционална 
реакция, сочеща за пълна липса на адекватност и от страна на местните контролни органи, и 
от созополската общественост. На практика никой, по никакъв начин официално не повдигна 
въпроса за отстраняване на кмета от длъжността му поради извършеното нарушение – било то 
обвързано от изхода на наказателното производство срещу него или не. Кметът Рейзи продъл-
жава да изпълнява обществената си функция, да открива детски градини, да прави първи копки 
на басейн, млечна кухня и т. н. Вълнението в медиите – регионални и централни продължи не 
повече от 5 дни. До 4 ноември по инцидента в Интернет имаше над 13 страници с информации. 
След това интересът постепенно затихна и единственото припомняне беше, когато на 12 но-
ември от предаването „Господари на ефира” обявиха кмета Рейзи за носител на антинаградата 
„Златен скункс”.

Единствено вестник „Стандарт” още в публикацията си от 3 ноември 2009 г.  „Ко-
шута изяде главата на кмет” направи логичното предположение: „Отстреляна сърна разклати 
кметски стол. Градоначалникът на Созопол Панайот Рейзи може да се раздели с поста си, след 
като се озова зад решетките заради бракониерски лов на бременна кошута.” Информацията 
завършва с уточнението: „Сега, ако вината му се докаже и той бъде осъден за бракониерския 
лов, Общинският съвет в курортното градче може да гласува неговото сваляне от градоначал-
ническия пост.”

Два месеца и половина по-късно няма никаква индикация, че някой в Созопол разсъж-
дава по този въпрос сериозно.

Що се отнася до полицая Щерионов – другото длъжностно лице в ловната дружинка, 
от Областната дирекция на МВР в Бургас още на другия ден заявиха, че срещу него вече има 
дисциплинарно производство и той ще бъде уволнен.

По повод на заловената бракониерска група директорът на Регионалната дирекция по 
горите в Бургас Румен Желев направи стъписващи откровения, които бяха отразени нашироко 
в медиите.

„Сред бракониерите, които ловуват на наша територия, има и други кметове. Получа-
ваме сигнали и за бивши народни представители. Шефове на Гранична полиция и районни 
полицейски управления също бракониерстват” – изявление на Румен Желев във в. «Монитор», 
4 ноември 2009 г. Материалът изобилства от скандални твърдения: 
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“В бракониерските ловни дружинки винаги има поне по един висшестоящ, който се 
чувства безнаказан и е лидер на групата. До момента обаче те не са били задържани заради 
оказван натиск.” 

„В случая с бракониерите от “Ропотамо” получихме много силна подкрепа. Имахме из-
ключително бързо съдействие от полицията, което много окуражи и обнадежди нашите хора. 
Те много често се сблъскват с тотално неразбиране. Имало е дори случаи, когато наши колеги 
са водили в съответното полицейско управление заловени нарушители с пушки. Оттам нещата 
се обръщат наопаки, че започват да обвиняват тях за това, че са им взели пушките, че нямали 
право да пипат чуждо оръжие и т.н. В един момент ти ставаш преследваният за това, че си си 
свършил работата. И всъщност това е най-ужасното. Нашите хора се чувстват зле, те са мачка-
ни, тъпкани, унижавани и заплашвани за това, че са имали смелостта и куража да си свършат 
работата”, категоричен е Желев. 

По думите му бракониерите се изживяват като екшън герои. „Стана изключително мо-
дерно всички висшестоящи да са и ловци. Тяхното нахалство стига дотам, че започват наис-
тина да се хвалят с подвизите си, защото явно се чувстват ненаказуеми и над закона”, допълва 
директорът на Дирекцията по горите в Бургас.

В. “24 часа”, 3 ноември: “Бракониерските групи са много и се чувстват безнаказани, 
защото във всяка има или кмет, или полицай, или магистрат” – цитат от пресконференция на 
Румен Желев.

В. Стандарт, 3 ноември, позовавайки се на местен сайт: “Според неофициална инфор-
мация Панайот Рейзи и приятелите му са били следени от няколко седмици, тъй като се знаело, 
че често бракониерстват в забранените зони между Аркутино и Приморско”, съобщи сайтът 
desant.net.

В. “Стандарт”, 4 ноември 2009 г.: “Стражарите (става въпрос за горските, б.а.) имали 
информация, че Рейзи и компания редовно бракониерстват в резерват “Ропотамо”.” 

В. “24 часа”, 5 ноември 2009 г.: “Тази групичка е бракониерствала стотици пъти. Стре-
лят вандалски по каквото им падне, но досега се измъкваха безнаказани”, казаха горски, поже-
лали анонимност.

В. “Труд”, 3 ноември 2009 г.: “Незаконните ловни набези на кмета са обществена тайна 
в цялата област...”  

Заради натиск и заплахи от страна на нарушителите екипът от двама горски стражари, 
засякъл ги на местопрестъплението до убитата бременна кошута, се наложило да вика под-
крепление.”

Интересна е и друга подробност: на няколко места от репортажите по различните медии 
става ясно, че кметът Рейзи е имал възможност да избяга от местопрестъплението, но вместо 
това е останал и се е опитал да заплаши горските полицаи, за да не предприемат нищо срещу 
него и дружината му.
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В. Монитор, 3 ноември 2009 г.: “Трима от тях успели да избягат, но кметът на Созопол 
решил, че ще се саморазправи с младите мъже. По думите им той ги заплашил с уволнение 
и още „куп други неприятни неща, които ще им се случат”, ако не си тръгнат на момента. Те 
обаче повикали подкрепление и с помощта на полицията тримата ловци били арестувани.”

Изявленията на началника на регионалната Дирекция по горите Румен Желев, както и 
съпътстващите информации сочат за масови случаи на бракониерстване с участие на високо-
поставени лица от всички власти, както и за безпомощността на Дирекцията по горите да се 
справи с проблема. Точно затова е изключително стъписващо, че в публичното пространство 
не се появи никаква индикация, че този проблем по някакъв начин е разтревожил и мобилизи-
рал официалната държавна власт – централна и местна. Фактите бяха изнесени, но останаха 
без коментар. Нито медиите поискаха, нито официалните държавни и общински власти дадоха 
някакво обяснение защо това се случва и какви мерки трябва да се вземат. Публичното говоре-
не по въпроса спря дотук. 

Общият проблем е, че контролните органи не използват законовите си правомощия да 
констатират, санкционират и предотвратяват нарушенията, с несъстоятелния аргумент, че те 
масово се извършват от представители на властта, а противодействието срещу тях е невъз-
можно. В много случаи задейства един рефлекс, че публичното изговаряне на проблема пред 
медиите освобождава натоварените с контролни функции от задължението да предприемат 
предвидените в закона мерки. Това обяснява чувството за всепозволеност и безнаказаност у 
представители на всички нива на властта (кмет, полицай, магистрати), както и неефективност-
та на административния контрол по места.

В рамките на настоящото изследване проследихме дали в бургаската районна и окръжна 
прокуратура има образувани други дела за бракониерство в региона, по повод обилните и ед-
нозначни информации в медиите. Отговорът на прокуратурата бе, че при тях не са постъпвали 
конкретни сигнали за такива престъпления от нито една държавна институция – Дирекция по 
горите, полиция, нито от страна на граждани. (Въпреки че нарушенията, по признанията на 
официалните власти, са масови и се знаят от всички.) По тази причина до момента няма обра-
зувани други наказателни производства.

Проблемът с неефективния административен контрол е повсеместен – и териториално,  
и по отделните сектори на управлението. 

В интервю на народния представител от “АТАКА” Огнян Тети-
мов, публикувано във в. “Атака”, 9 септември 2009 г., той сочи някол-
ко такива примера от своя собствен опит в Петричкия регион, откъдето е избран.  
”1500 дка плодородна земя край Петрич са отровени от гумите, които цига-
ните внасят от Гърция и горят... Преди три години хората от града направи-
ха подписка, която депозираха в Благоевград и в Регионалната инспекция за опаз-
ване и контрол на общественото здраве в Пловдив, но и до момента ефект няма...”  
„Край село Катунци има цех за мрамор на фирма “Орам”, производството е мръсно, унищожава 
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реката и съсипва имотите на хората от селото... в околностите са разхвърляни отпадъци от про-
изводството... собственикът променя коритото на реката, после изхвърля вътре мръсна вода, на-
рушава се екоравновесието, застрашени са хората и животните. Хората от Катунци са направили 
подписка срещу фирмата, но на въпроса защо местната власт не взема мерки, отговорът е: „Кога-
то хората му правят забележка, собственикът на фирмата пуска в полицията жалба, че заплашват 
да го убият и така създава проблеми на нашите хора.”...

“Съгласно Наредба № 1 на Общинския съвет на Петрич след 23,30 часа заведенията в гра-
да нямат право да пускат музика и трябва да затварят... Наредбата обаче не се спазва и кръчмите 
дънят музика до 4-5 часа сутринта. Най-страшно е в петък, събота и неделя, когато започват ром-
ските сватби. Към 2,30 часа започва задължителна 15-минутна заря, която вдига шум, сякаш гър-
мят топове. Има хора, които се поболяха от това... За 4 години в полицията има подадени около 
2000 сигнала, но до момента абсолютно нищо не е направено. Уж кметът и шефът на полицията 
ме увериха, че ще пуснат заповеди и ще решат проблема, но нищо не се е променило.”

Интересен щрих към този разказ е, че депутатът Огнян Тетимов сам е бил общински 
съветник на “АТАКА” в Петрич.

Също в Пиринско поне от десетина години сериозен проблем е масовото и драстично 
нарушаване на трудовото законодателство от гръцки собственици на шивашки предприятия и 
неспособността на местните власти и Главната инспекция по труда да се справи с проблема. 

Темата за неефикасните държавни контролни органи неведнъж е повдигана от представи-
тели на прокуратурата през последните години. 

През септември 2009 г. в отчета си пред парламента за дейността на прокуратурата за 2008 
г. главният прокурор Борис Велчев акцентира на факта, че “По сигнали на контролните органи 
са образувани не повече от половин процент от всички наказателни производства”. Този нисък 
процент показва неефективността на контролните органи в България, които са доста на брой. На 
практика в държавата няма вътрешен контролен механизъм, каза Борис Велчев. 

В поредица от статии във в. „Труд” през втората половина на ноември главният прокурор 
доразвива тази теза:  „Не може от 308 000 преписки, образувани в прокуратурата през 2008 г., 
само 2500 да са по сигнали на контролни органи. У нас действат 29 инспектората към централни 
органи, които имат съмнителна ефективност.” И още:  „Правовият ред в определени сфери е кух 
и на практика е едно организирано безредие, в което правилата нямат стойност и отговорността 
винаги е размита.” Според Борис Велчев основните причини са: санкционната система не е уре-
дена по ефективен и практичен начин;  властта не репресира нарушителите и оттам – не създава 
респект към закона; превенцията на правонарушенията е занемарена и лишена от ефективни 
механизми. Поради това и „дефицитът на справедливост е така болезнено осезаем”.

Същата теза многократно е изказвана от сегашния министър на правосъдието Маргарита 
Попова в предишното й качество на прокурор от Върховната касационна прокуратура и говори-
тел на главния прокурор. 
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КМЕТ ПРОДАВА ОБЩИНСКА УЛИЦА, СЪДЪТ ГО ОПРАВДАВА

Делото срещу кмета Панайот Рейзи току-що започва и затова от него не могат да се 
правят някакви по-съществени изводи за ефективността на съдебната система като коректив 
на местната власт. Но точно по същото време, когато почва да затихва вълнението около брако-
ниерската сага, на 5 ноември 2009 г. Бургаският окръжен съд като първа инстанция постанови 
оправдателна присъда по едно друго наказателно дело – срещу бившия кмет на Несебър Нико-
лай Трифонов. Обвинението срещу Трифонов е, че докато заемал кметския пост, в нарушение 
на закона и при превишаване на правомощията си, е продал част от улица на местния бизнес-
мен и общински съветник Венелин Ташев, което е престъпление по служба (чл.283а от НК). 
Става дума за общински терен от 324 кв. м в новата част на града, който е публична общинска 
собственост и не подлежи на продажба. Сделката е гласувана от Общинския съвет през лятото 
на 2005 г. по време на мандата на Трифонов, но своевременно е била спряна от тогавашния 
областен управител на Бургас Иван Витанов, защото в преписката липсват документи за вида 
на собствеността и предварителна оценка на имота. Витанов оспорва решението на Общинс-
кия съвет за продажбата пред съда, но въпреки образуваното дело през ноември 2005 г. кметът 
Трифонов сключва сделката и продава имота на общинския съветник Ташев.

Малко след това, на 13 декември 2005 г. по заведеното от областния управител дело 
съдът установява, че продаденият имот е част от улично пространство, което е публична об-
щинска собственост и не може да се продава. С решението си съдът обявява, че продажбата 
е незаконна, но тя вече се е състояла – имотът е продаден без търг и на него бързо е изграден 
луксозен хотелски комплекс, собственост на Венелин Ташев.

На 3 октомври 2006 г. главният прокурор Борис Велчев разпорежда да бъде извършена 
проверка срещу Николай Трифонов за незаконата продажба.  През февруари 2007 г. Трифонов 
изненадващо е прехвърлен на дипломатическа работа в Одеса.

Към момента на приключване на настоящото изследване мотивите за оправдателната 
присъда на съдията Стефан Стойков от Бургаския окръжен съд все още не са обявени и за тях 
може да се съди само по изнесените по делото факти. 

Според обвинението Трифонов е издал заповед за частично изменение на подробния 
устройствен план (ПУП) при наличието на висящ съдебен спор. Но свидетелите по делото 
– специалисти към отдел „Общинска собственост”, твърдят, че не са получавали копие от запо-
ведта на областния управител за спирането на решението на общинския съвет, одобрил сдел-
ката. Оказва се, че писмото на областния управител е изчезнало, не можело да бъде намерено 
в архивата на общината и на този факт като оправдание се позовава не друг, а общинската 
власт. Кметът не бил издавал допълнителни заповеди и по никакъв начин не се бил намесвал 
в работата на специалистите, използвайки служебното си положение. Въпреки наличието на 
предходно съдебно решение от 2005 г., което установява, че продаденият имот е публична 
държавна собственост – улица, по наказателното дело специалистите продължават да твърдят, 
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че продаденият имот всъщност бил част от кооперативен пазар и бил асфалтиран с цел да об-
служва пазара.

Оправдателната присъда, издадена от Бургаския окръжент съд, е протестирана пред 
Бургаския апелативен съд от прокурора Станимир Христов. В протеста си той оборва с факти 
по делото твърдението, че кметът не е знаел за заповедта на областния управител, с която се 
спира като незаконосъобразно изпълнението на решението на общинския съвет за продажба 
на улицата. Става въпрос за документ, който е приложен към делото – писмо от кмета Николай 
Трифонов до областния управител Иван Витанов, част от текста на който е написано саморъч-
но от Трифонов. В него кметът заявява на областния управител, че заповедта му е незаконо-
съобразна (същата заповед, която уж не е бил виждал!), и че решението на Общинския съвет 
ще бъде изпълнено. По твърдението, че това не било улица, а пазар, прокурор Христов също 
има контрааргументи. За този имот няма и никога не е имало акт за общинска собственост, 
така, както се процедира за терените, които са улично платно.

Интерес представлява изявлението на Николай Трифонов пред съда, преди заключи-
телните пледоарии на процеса, че „настоящ апелативен прокурор дирижира процеса срещу 
него... Въпросният прокурор го “наказвал”, защото не му е осигурил терен в Несебър.” В някои 
медии това изявление бе окачествено като сензационно (напр. в. „Твоят ден”, регионално 
издание, 6 ноември 2009 г.), но то не произведе никакво вълнение сред официалните власти. 

БАДЖАНАКА – ВТОРИ ЛОБИСТ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

През декември 2009 г. аналогичен лобистки скандал като този с Красимир Георгиев 
се разгоря в Благоевградския съдебен район, в който влизат районните съдилища Петрич и 
Сандански. И тук се появиха констатации за елементи на феодализация на съдебната власт в 
региона, както аналогичните твърдения за правосъдието в Бургас. 

На 10 декември бе отложен изборът за председател на Благоевградския окръжен съд, за 
който пост кандидатстваха двама души – сегашният председател на съда Красимир Аршинков, 
предложен за втори мандат от апелативния съдия на София Веселин Пенгезов, и председателят 
на Районния съд на Сандански Димитър Узунов.

ВСС сформира тричленна комисия със задача до 8 януари да направи проверка на място 
за положението в съда. Официалният повод за проверката са множеството анонимни сигнали, 
постъпили във ВСС срещу сегашния шеф на съда Красимир Аршинков. Основно сигналите 
са за конфликт на интереси, тъй като съпругата на Аршинков, адвокат Михаела Аршинкова, 
интензивно се възползва от нерегламентираните си контакти, за да печели дела в съдилищата 
в региона в такъв мащаб, че „завладяла” съда. (Налага се аналогията с Бургас, където основ-
ните атаки срещу председателката на апелативния съд Дора Чинева са за успешната адвокат-
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ска практика на съпруга й, за който неофициално се споделя, че привличал клиенти с поста 
на жена си). Според друг сигнал Аршинков назначил за служител по сигурността в съда своя 
семеен приятел Пенчо Кирчев, който преди години бил обвиняем, а съдията го оправдал. „Кир-
чев е спонсорирал кандидаткметската кампания на Аршинков през 1999 г.; и още – Аршинков 
и Кирчев добруват в местния “Ротари клуб”; съпругата на Аршинков е била адвокат на Кирчев, 
а съпругата на Кирчев – лекар на Аршинков.” (в. „Капитал”).

Междувременно се появиха и публикациите за втори лобист в съдебната система, с про-
звище „Баджанака” и с периметър на действие Благоевградския регион. Посочено бе и името 
му – Георги Дончев, служител в звено “Съдебна охрана” в Сандански. Лансират се твърдения, 
че съдии в Районен съд – Петрич са контактували с подсъдимите посредством Баджанака. 
Един от източниците на тези твърдения се оказа депутатът Яне Янев, лидер на партия „Ред, 
законност, справедливост”. Яне Янев е родом от Сандански и е избран за депутат в Благоевг-
радския избирателен район.

В началото на декември парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт 
на интереси призова 15 магистрати от Благоевградския регион, за да  ги разпита за проблема. 
Според Яне Янев, който тогава още е председател на анкорупционната комисия, съдии от Бла-
гоевградския регион били от кръга на Баджанака. 

В. “Струма”, 4 декември 2009 г. „Магистрати, прокурори и адвокати от Благоевград и 
Петрич бяха привикани в сряда в Парламентарната комисия за борба с корупцията, оглавявана 
от лидера на партия “Ред, законност и справедливост” Яне Янев. Председателят на Окръжен 
съд - Благоевград Красимир Аршинков, тримата му заместници Катя Бельова, Росен Василев 
и Румяна Бакалова, благоевградските окръжни съдии Иво Харамлийски, Ася Китипова, Петър 
Пандев, Петър Узунов, председателят на Районен съд – Сандански Димитър Узунов, районен 
съдия Екатерина Николова, окръжен прокурор Елка Атанасова, зам. районен прокурор Лидия 
Манолова, съдия Дияна Хаджиева и административният секретар на Окръжен съд - Благоев-
град Ели Димитрова се явиха на изслушването, на което присъстваха председателят по про-
фесионална етика и борба с корупцията във ВСС Цони Цонев, зам. главният прокурор Валери 
Първанов, главният инспектор към Инспектората към ВСС Анна Караиванова и 7 магистра-
ти от ВСС.... Депутатът Яне Янев обясни пред “Струма”, че предвид големия обем на сигна-
лите и постъпилата информация срещу служители на съдебната система в Пиринско комиси-
ята е решила да възложи допълнителна проверка, за да се изискат допълнителни материали, 
да се привикат за изслушване още служители от съдебната система, а по-късно и адвокати. 
Целта ни е да изясним редица загадъчни връзки и неправомерни взаимоотношения между ад-
вокати, съдии и подсъдими. Един от проверяваните сигнали е свързан с мегаделото за служи-
телите на “Пътни такси”, които чрез двойно счетоводство са откраднали от държавата 
над 3 млн. лв. Съдии от Районен съд – Петрич започват да си правят серия отводи във връзка 
с това дело по различни “причини”. 
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В. Капитал, 9 декември 2009 г. „Той (Яне Янев, б.а.) даде пример с наказател-
ното дело за източването на средства от пътни такси на ГКПП Кулата (щетите са 
в размер на близо 5 млн. лв.). Според Янев съдии в Районен съд – Петрич са контактува-
ли с подсъдимите посредством Баджанака. Пред “Капитал” лидерът на РЗС уточни, че 
въпросният баджанак работил в местна структура на Министерство на правосъдието. 
Разговорите били засечени посредством специални разузнавателни средства и били свърза-
ни с делото. Източници на “Капитал” разказват, че контактите между съдиите станали 
причина прокурорът по делото Лидия Манолова (която е и районен прокурор на Петрич) да 
поиска отвод на съдиите в районния съд. “Не мога да съобщя причината, поради която ис-
кам отвод, защото ще разкрия класифицирана информация”, лаконично коментира прокурор 
Манолова за “Капитал”.”

Тази инциатива на антикорупционната комисия обаче така и остана недовършена. ВСС 
възрази срещу нея с мотива, че съдебната система трябва да бъде оставена сама да се справи 
със ситуацията. На 10 декември Яне Янев бе свален от председателското място на Комисията 
срещу корупцията и отзован като неин член поради разпадане на парламентарната група на 
РЗС. 

Връзката между Аршинков и Баджанака е опосредствана от заплетени роднински отно-
шения, написа пресата. Георги Дончев е баджанак на съдията от Окръжния съд Иво Харам-
лийски (чрез съпругата му Димитрина Харамлийска, адвокат в Сандански). Харамлийски пък 
е кумец на Аршинкови, като Аршинков му е и пряк началник.

В. Капитал, 9 декември 2009 г.: „Иво Харамлийски е кумец на председателя на окръж-
ния съд в Благоевград Красимир Аршинков, който му се явява и началник.  Преди това Харам-
лийски е бил председател на Районния съд в Петрич, като мандатът му там е спорен. 

През 2000 г . тогавашният председател на Окръжния съд в Благоевград Еле-
на Авдева (сега съдия във ВКС) внася предложение до ВСС да образува дисциплинар-
но производство срещу Харамлийски. Ето какво се казва в предложението: “Иво 
Харамлийски е председател на РС-Петрич. Съпругата му Димитрина Харамлийс-
ка и нейната сестра Елена Дончева са адвокати, явяващи се по дела в същия съд. Тази 
практика в условията на един малък град създава основания за подозрителност към 
съдиите и общественото недоверие в безпристрастността на техните актове.” 
Тогавашният ВСС отказва да образува производство, като решението е подписано с осо-
бено мнение от съдия Нели Куцкова. Следва да се отбележи, че към 2000 г. не е действало 
законодателство за установяване и предотвратяване на конфликта на интереси.”

Другият кандидат за поста председател на Благоевградския окръжен съд шефът на 
Районния съд в Сандански Димитър Узунов пък в края на декември бе разпитан от комисията 
във Висшия съдебен съвет заради евентуални връзки с лидера на РЗС Яне Янев. Брат му Петър 
Узунов, който пък е съдия в БлОС, бе набеден, че пише обидни квалификации по адрес на Ар-
шинков в интернетфоруми. Това става след прокурорско-полицейска акция в офиса на Дарик 
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news - Благоевград, откъдето е иззета информацията за IP адресите на участниците във фору-
ма, като мотивът да се прибегне към тази мярка е, че във форума имало заплахи към Аршин-
ков. Докато специалната комисия на ВСС проверявала този случай в Благоевград, членовете й 
получили информация за връзки на Яне Янев в магистратски среди както в Сандански, така и в 
Благоевград. Част от тази информация е, че Янев лобира за Димитър Узунов да бъде назначен 
за председател на Окръжния съд в Благоевград.

На 17 юли 2009 г., два дни след като ВСС избира новия окръжен прокурор на Благоевград 
Елка Атанасова, в. „Струма” обявява, че тя е братовчедка на Яне Янев. „Така само 2 дни, след 
като се закле като депутат в 41-ото Народно събрание, Янев вече има свой сигурен човек в 
държавното обвинение на Пиринско, с когото заедно ще се борят срещу престъпността.”

Проблемът в случая не е в това доколко реално съществува зависимост на роднински 
начала между Янев с Атанасова, тъй като данни за това публично не са оповестени, а в идеята 
за отношението между властите, която изпъква в тази иначе добронамерена публикация: „Янев 
вече има свой сигурен човек в държавното обвинение на Пиринско”. Това разбиране на медия-
та само половин година по-късно ескалира в друг тон, пак в статия на в. „Струма” от началото 
на 2010 г. – и за да бъде паралелът пълен – също по повод на бракониерски скандал. 

В. „Струма”, 13 януари 2010 г.: „Окръжният прокурор на Благоевград Елка Атанасо-
ва отказа да разследва случая с убити контрабандно преди Коледа 5 диви прасета в района 
на Сапунджи дере край Благоевград, който според читатели е потулен с намесата на обви-
нител от Районна прокуратура - Благоевград. Те посочиха, че заподозрени като извършители 
на незаконния лов са хора от групата на Стоян Георгиев-Брадата от ловната дружинка в 
село Дъбрава. Те обаче не били разобличени и престъплението не може да бъде доказано, тъй 
като прокурор от Районна прокуратура е забранил да се прави обиск в гараж, посочен от 
свидетели, където са труповете на глиганите.

За случая вестник “Струма” информира подробно в последния си брой за миналата 
година с материал, озаглавен “Задържаха ловци от групата на Ст. Георгиев-Брадата с не-
редовни оръжия, прокурорски чадър ги отърва от разследване за разстрел на 5 глигана”. 
След като Окръжна прокуратура - Благоевград отказа да се самосезира и издири кой е про-
курорът, забранил обиска, безуспешен се оказа опитът да получим информация за случая от 
окръжния прокурор Елка Атанасова, която е и говорител.”

В края на януари бе оповестен докладът на комисията на ВСС за извършена проверка по 
анонимни сигнали и публикации в пресата за нарушения и съмнения за конфликт на интереси 
в дейността на председателя на Окръжен съд – Благоевград Красимир Аршинков. Докладът, 
който и членове на ВСС и наблюдатели в медиите оцениха като първия задълбочен и безкомп-
ромисен акт по проверка на проблеми в местна магистратура, на практика потвърждава изне-
сените в медиите и сигналите факти и сочи много други. В някои медии се сочи, че във ВСС 
били стъписани от резултатите и че в благоевградския съд са вършени не само нарушения, но 
и престъпления. Установени са редица нарушения във връзка с кадрови решения, формирането 
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на съдебни състави, разпределянето на дела, толериране на определени магистрати и негли-
жиране на други, използване на административни правомощия и власт в личен интерес, липса 
адекватна реакция при очевидни съмнения за конфликт на интереси. „Не на последно място 
е и безспорната негативна обществена нагласа по отношение обективността и качеството на 
правораздаването като цяло в съдебния район”, пише на финала в заключенията на доклада. 

За година и два месеца  (от март 2005 г. до май 2006 г.) в БлОС по предложение на Кра-
симир Аршинков са назначени от ВСС за съдии трима бивши адвокати, колеги на съпругата му 
адвокат Аршинкова, работили с нея. Една от тях – съдия Румяна Бакалова е назначена директ-
но за зам.-председател на съда, макар че има 3 г. стаж като съдия в началото на 90-те. Другите 
две са назначени първоначално по заместване, а след това на постоянно съдийско място, без 
конкурс. Тези три съдийки, заедно с други двама, пак назначения по предложение на Аршин-
ков, са гледали и преимуществено делата на адвокат Аршинкова – 50 % от нейните дела през 
2009 г. и 40 % - през 2008 г. Иначе граждански дела се гледат от общо 18 съдии в БлОС. 

По този повод в доклада на комисията се правят някои констатации за „отсъствието все 
още на трайни нагласи на нетърпимост в магистратската общност към изпълзването на властта 
за лични цели.” И още „Публикациите в медиите показват, че обществеността в Благоевград-
ския съдебен район е разтърсена от подозрения за конфликт на интереси, съмнения за „дири-
жиран жребий” при разпределянето на делата, неоективно и несправедливо правораздаване, 
обяснявано еднозначно със „служебна административна зависимост на съдии от председателя 
на БлОС, съпруг на адв. Аршинкова”.” 

След публикация на материал за Аршинков в DARIK news през феврурари 2009 г. бил 
иницииран мащабен форум за коментари от анонимни потребители за състоянието на право-
раздаването в региона и оценката на председателя Аршинков. До края на годината негативните 
и агресивни коментари надхвърлили 3000. По искане на Аршинков районният прокурор на 
Благоевград образувал досъдебно производство, ползвайки като повод уж закана за убийство 
във форума, която всъщност е доста неопределена и не толкова застрашителна, но в хода на 
това разследване е направено претърсване и изземване на IP-адреси. Информацията за личните 
данни по това производство станала достояние на председателя Аршинков и е била използвана 
от съпругата му като повод за отвод на съдия Надя Узунова, съпруга на един от пишещите във 
форума съдии – Петър Узунов, брат на кандидата за председател на окръжен съд-Благоевград 
Димитър Узунов.

Окръжният прокурор на Благоевград подава сигнал до ВСС с искане на дисциплинарно 
производство срещу Петър Узунов, вместо да провери доколко основателно е образувано до-
съдебното производство за писанията във форума и как е станало изтичането и огласяването 
на лични данни на пищещите там. 

Комисията на ВСС препоръчва да се образува и нова проверка – този път за назначава-
нето на съдии в Районен съд – Петрич, по повод сигнали за нарушения там. Специално се сочи 
„изключително спорното назначение” на съдия Диана Хаджиева, извършено по предложение 
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на тогавашния председател на РС-Петрич Иво Харамлийски и толерирано от съдия Аршинков. 
Аршинков е провел конкурса, при който Хаджиева е предпочетена измежду 15 други кандида-
ти с много по-голям юридически стаж и опит в правоприлагането. Става известно Хаджиева е 
работела в адвокатската кантора на съпругата на Харамлийски. Комисията сочи и впечатлява-
щия брой на отводите на съдии в Петрич, продължителни периоди на неизготвяне на мотиви по 
дела, предимно наказателни, лоша организация на работа, съмнения за конфликт на интереси.   

Всъщност в Петрич проблемите в съда са аналогични на тези в Благоевград – съмне-
ния за конфликт на интереси, лобиране при назначаване и решаване на делата, толериране на 
определени адвокати, проблеми при произнасянето на конкретни дела. През юни 2009 г. за 
председател на РС-Петрич е избрана Мая Банчева-Кобурова, чийто съпруг е съдията в същия 
съд Атанас Кобуров. След избирането на Кобурова на председателския пост, тя автоматично 
става шеф на своя съпруг, което ще се превърне в прецедент в съдебната система в Пиринско, 
пише на 17 юни 2009 г. DARIK news.

И един допълнителен щрих – докато специалната комисия на ВСС проучва въпроса за 
конфликт на интереси и други обвързаности на местните магистрати, бившият управител на 
Благоевградска област Владимир Димитров, кадър на БСП, бе назначен за началник на от-
дел “Административен” във Висшия съдебен съвет. По този повод на 22 декември 2009 г. в. 
„Струма” припомня, че г-н Димитров „напусна всички ръководни постове в БСП, след като 
на последните избори не успя да стане депутат в НС, въпреки че бе – 2 в листата след водача 
Корнелия Нинова”. После той „се опита да влезе в бизнеса с медицинска техника, за което бе 
и на курс в Плевен, но е предпочел държавна служба”. И накрая вестникът излага концепцията 
на Владимир Димитров за новото му амплоа като началник отдел във ВСС: „Ексобластният 
управител призна, че няма нито секретарка, нито служебна кола, но настоящите ангажи-
менти му допадат, защото “всяка работа е добра”. 

 

Тези роднинско-феодални отношения в съдебната система по места, данните за партий-
ни обвързаности и политически натиск, доскоро и явното нежелание на ВСС да се справи с 
тях, са индикатор за тежко разложение на третата власт. Съгласно Кодекса за етично поведение 
на българските магистрати: „С действията и поведението си извън службата магистратът след-
ва да защитава и утвърждава в обществото представата за независимост на съдебната власт, 
като не се поддава на влияния – преки или косвени, от страна на която и да е друга власт – пуб-
лична, частна, външна или вътрешна за съдебната система”. Точно това правило за поведение, 
като гаранция за независимост и безпристрастност,  очевидно е силно подценено в условията, 
при които работи съдебната власт в двата региона. Това води до тежък дефицит на обществено 
доверие в адекватността на правосъдието, а оттам – нулевата възможност да бъде възприемана 
като коректив на властите.
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Mедиите на регионално ниво – общественият 
контрол върху местната власт – мисия невъзможна

Изцяло новинарският подход при отразяване на местното самоуправление в петте об-
щини характеризира както централните, така и местните медии. Няма аналитични публикации, 
концентрирани върху специфичните особености на функционирането на тези общини и при-
чините, довели до тях. Не се открива опит да се търсят грешките на модела, често маркираният 
проблем се свежда до присъствието или отсъствието на даден човек или партия във властта, 
поради което новините се персонализират. 

Причините за този подход са различни. При централните медии основно липсва визия за 
проблема и интерес към него. При местните водещо е нежеланието за конфронтация с общин-
ските власти, от които в много отношения зависи не само функционирането на дадената медия 
– офиси, наеми, реклами, но и личният бит на местните журналисти и издатели. Относителни-
ят комфорт, на който се радват някои кметове и общински ръководства прави впечатление на 
фона на ясно изразените пристрастия и антипатии, които някои местни издания демонстрират 
към други общини в региона, доминирани от една или друга политическа сила.

В някои случаи регионалните издания не само нямат желание да се заровят в механиз-
мите на общинското управление, но им липсва и капацитет за подобно разследване. Основните 
централни медии обаче имат и капацитет, и нужната независимост, и добре развита кореспон-
дентска мрежа. Те обаче като че ли не обръщат сериозно внимание на спецификите на местно-
то управление. Интересна особеност е, че много голяма част от сериозните информации в 
централните медии, засягащи общински проблеми, тръгват не от съответните населени 
места, а от действия и изявления, дошли от централната власт. Или пък са по повод на 
местни проекти и събития, които имат значимо отражение върху държавната политика.

Така например през втората половина на 2009 г. основните теми в ценралните медии, по 
повод на които се споменава несебърската община са скандалът за инфраструктурата на „Слън-
чев бряг”, който придоби популярност след сблъсък във вестниците между бившият министър 
Петър Димитров и представителя на миноритарните акционери Младен Мутафчийски, както и 
конфликтът, тръгнал от изявлението на собственичката на „Феста Холдинг” Петя Славова, че 
се отказва от строителство на делфинариум в стария Несебър и иска неустойки. Обща тема за 
Несебър и Созопол през цялото лято е съпротивата срещу петролопровода „Бургас-Алексан-
друполос”, както и незаконните разрешения за строителство, издавани от Националния инс-
титут за опазване на недвижимите културни ценности. Двата града се споменават неизменно 
в публикациите за заменките по морето и образуваните наказателни дела срещу бившия шеф 
на ДАГ Стефан Юруков. Теми, засягащи Созопол са новото държавно дружество, което ще 
стопанисва пристанището на Созопол, проблемите около депата за боклук.
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Извън контекста на спортните, културните и развлекателните събития, изгарянето на 
канабис и други кримиекшъни, Петричката община почти не присъства в централните медии. 
През целия месец юли например за петричкия регион има една единствена информация с по-
литически характер, отразена еднотипно в няколко медии – изявлението на Корнелия Нинова, 
че „ГЕРБ организира контролиран вот от Македония, като внася хора с двойно гражданство”. 

Сандански се появява предимно покрай изявите на лидера на РЗС Яне Янев. 

Маргинализирано присъствие в централната преса има и Казанлъшката община, но 
поне с информации – собствено производство. Като се започне от вълнението на кмета Стефан 
Деянов, който трябва да избере между два варианта на почетен ключ на Казанлък, за да го връ-
чи на саудитския принц Алуалид бин Талал ас Саид и как да подбере подходяща вратовръзка 
за това събитие. Или че полицията арестувала иницативни роми, които предлагали безплатно 
обрязване срещу вот на парламентарните избори.Защо се погазва завещанието на Чудомир, 
пита дългогодишният директор на неговия музей. Градът е споменат мимоходом в репортаж за 
закриване на полигона „Змейово”. И т. н.

Пример за сериозна публикация през разглеждания период е журналистически анализ 
на в. „Сега” от 24 септември, озаглавен „Конфликтите на интереси в общините се приемат 
просто „за сведение”. Според тази статия Разград е добър пример за прилагане на закона 
за предотвратяване на конфликта на интереси и за търсене решение в съда, но иначе масово 
общините бездействат. Отделено е специално внимание на бургаския регион с акцент върху 
Несебър. 

„Бургаският общински съвет е пример за забавяне на дейността по закона за пре-
дотвратяване конфликт на интереси. На сайта им все още не са публикувани деклараци-
ите и нищо не е направено. Комисията в Бургас е със статут на временна, а шефката й 
Златина Дукова беше назначена от Бойко Борисов за зам.областен управител. “Няма 
уважителна причина защо не са публикувани декларациите, но август беше мъртво вре-
ме”, обясни Дукова. Шефът на СКАТ Валери Симеонов, който също е член на тази коми-
сия, каза, че засега само са се структурирали, но не са правили проверки, защото нямат 
сигнали. “Този закон е сбъркан и дава възможност за голямо творчество, затова тряб-
ва жестоко да се преработи. Сега излиза, че целият общински съвет е в конфликт на ин-
тереси, включително и спрямо магазините, от които си купуваме кафе”, каза Симеонов.  
Малко по-встрани е община Поморие, където МВР направи показна акция тъкмо за конф-
ликт на интереси при главния архитект Светлозар Рашков. Там шеф на комисията, която 
трябва да се бори с това, е лично шефът на ОС инж. Янчо Славов, но декларациите лип-
сват в интернет. Пълна мъгла цари и в община Несебър. Сайтът на общинския им съвет е 
доста прегледен, но липсват каквито и да е данни за борба с корупция и конфликт на инте-
реси, макар че общинският съвет се тресе от обвинения в конфликт на интереси към кме-
та на общината Николай Димитров. Според общинаря от ДЕЛА Атанас Терзиев “кметът 
и председателят на общинския съвет показват с действията си, че действат като броке-
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ри в полза на фирмени интереси”. Секретарката на шефа на общинарите в Несебър Бла-
гой Филипов учудено каза, че не знае да имат комисия за конфликт на интереси. Оказа 
се, че има и тя се оглавява от Константин Лефтеров от коалицията на Филипов МОРЕ.  
“При кмета има конфликт на интереси, защото от началото на годината банката на “Фес-
та холдинг” - Инвестбанк, се помещава в имот на кмета, а в същото време той преговаря с 
тях за построяване на делфинариум”, твърди Терзиев. Той не знае дали кметът е декларирал 
този факт в декларацията си, защото те не са публични. А съветниците от ДЕЛА не са по-
дали сигнала до комисията срещу конфликта на интереси, защото не смятат, че тя може 
да свърши работа. “Тази комисия е съставена почти изцяло от хора на председателя на ОС 
и кмета, как те ще ги разследват и проверяват”, възкликна Терзиев.”

Други поводи централните медии да се заинтересуват от местните общински дела са 
цените на екстрите, партитата на управляващите и, евентуално – прокурорски и съдебни 
дела.  Поднасянето е новинарско, акцентът е скандалът, злободневието, светската клюка.   

Първоначално в блог, а после в края на август – и в „Медиапул”, се появява статия, че 
община Царево търси заем, за да купи ново Ауди A6 куатро с двигател над 200 к.с.

В. „Труд”, 2 септември: „Кметове зад тъмни стъкла” – тема на броя с много пикант-
ни подробности за лъскавите возила на местни кметове, все в разгара на кризата. От нея става 
ясно, че несебърският кмет Николай Димитров се вози в „Ауди” за 180 000 лв., а созополският 
– Панайот Рейзи – в Мерцедес S220. На искането на опонентите да се откаже от колата, кметът 
Димитров заявил „Навсякъде има хора, които търсят евтин популизъм”. Мотив за покупката е 
сигурността. 

Освен сигурните общински авомобили, кметовете на Созопол и Несебър имали и лични 
Мерцедеси. Бургаският кмет Димитър Николов кара тъмносин „Лексус”, подарен от Общин-
ска банка, която води сметките на общината – като част от бонусите по договора. Обширният 
материал за кметските благини в цяла България спира на ниво информация.

На 11 август в. „Труд” съобщава в кратките новини: „Над 100 000 лева е изхарчил за ко-
мандировки общинският съвет на Казанлък. А шефът на съвета дал и 4711, 50 лв. за цветя”. 

С толкова пари за цветя (от графата „Служебни разходи”) може да се покрие площад 
Севтополис в града на розите, пише на същата дата „Стандарт”. Местните общински съвет-
ници бият рекорда по пътешествия, похарчили са 100 112 лв. за  воаяжи у нас и в чужбина. За 
да гледат на живо балетния фестивал в Санкт Петербург двама от тях изразходвали 5358 лв., 
за път през Гърция и Македония – 3000 лв., двудневно обучение в Силистра е струвало на об-
щината 34 072, обучение в петзведен СПА в хотел „Двореца” във Велинград - 27 620 лв. Една 
вечеря на съветниците – около 3000 лв., само за един ден са купени питета за над 700 лв., а 
само от една фирма за половин година – алкохол за „почерпка” за 7201 лв. 

„ВИП-ове и диаманти на бяло парти при братя Диневи” – 17 юли 2009 г. нашироко от-
разено от „Труд” и „24 часа” заедно с присъствието на кмета на Несебър Николай Димитров. 



86

Пак той е един от тримата кметове в Бургаско, въоръжен с пищов. Неговият и на кмета 
на Бургас - марка „ЧЗ”, са връчени на официална церемония в областната полиция „за добра 
взаимопомощ”. Седмица по-рано пистолет поличил от шефа на „Гранична полиция” ген. Кра-
симир Петров и кметът на Царево – Петко Арнаудов. (в. „Труд”, 8 юли 2009 г.).

Пак в „Труд” на 20 септември се цитира „Дарик”, че общинският съветник и секретар на 
ГЕРБ от Петрич Венцислав Филчев е счупил покеравтомат в игрална зала на „Гранд казино”, 
собственост на Васил Божков-Черепа. Филчев изпаднал в емоционален срив, тъй като загубил 
пари на покер и в момент на афект увредил „крадливата” машина, съобщили източници от 
полицията в Петрич. Тази новина е провокирала медиата да търси изявление от В. Филчев, от 
лидера на ГЕРБ в Петрич Димитър Танев, търсени са източници от полицията, коментар от 
началника на полицията в Петрич Иван Харизанов.

Местните кореспонденти на големите централни вестници коментират, че темите за об-
щинското управление не се „харчат”, затова и не пращат такива материали.  

Това максимално филтриране на „местните” теми в централния печат си има своите 
обяснения, друг е въпросът за критериите, по които се прави подборът. По думите на на Пред-
седателя на Асоциацията на регионалните медии Галентин Влахов „регионалните вестници 
са важни, защото обслужват интересите на местния пазар. Ако националните вестници решат 
да го направят, трябва да станат по 150 страници.” Само че това има този негативен ефект, че 
хората извън региона остават неинформирани за събитията и проблемите по места.

От друга страна, един от начините централните вестници да подбират регионалните си 
теми е чрез преглед на местния печат. Затова е от голямо значение той да е достатъчно обхватен 
и задълбочен.

Групировката ВАЦ, издаваща най-големите централни ежедневници „Труд” и „ 24 часа”, 
има широка мрежа от регионални издания, всички озаглавени „Твоят ден”,  на които е оста-
вено развитието на местните теми. ВАЦ издава три ежедневника (от понеделник до петък) 
във Варна, Бургас и Пловдив, един вестник в Стара Загора, който излиза 2 пъти седмично,  2 
седмичника – в Лудогорието и Пиринско  и месечни издания във Велико Търново, Враца и 
Плевен. Вестниците „Труд” и „ 24 часа” разполагат отделно с широка кореспондентска мрежа, 
както и някои други централни вестници като „Стандарт” и „Монитор”. В региони като Бургас 
и Благоевград има и силни местни вестници като „Черноморски фар” и „Струма” например. А 
основното условие за професионална, обективна и последователна журналистика е гарантира-
ната й независимост чрез стабилност на медията и професионализъм на работещите в нея. 

Принципно в силните икономически райони, местната преса стабилизира и тиражите 
си, и качеството на печата, и рекламните приходи, заявява Галентин Влахов. Но и той призна-
ва, че журналистите, работещи на местна почва, са много по-уязвими, независимо дали печа-
тат в регионално издание или са кореспонденти на централни медии. В статия в сп. „Обектив” 
Галентин Влахов дава пример с журналиста Божидар Божков, уволнен от в. „Сега”, защото 
си позволил да публикува в Интернет избрани бисери от речта на Йоан Костадинов по време 
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на изборите, които разсмяли Бургас. С това обаче Божков, като кореспондент на в. „Сега”, 
засегнал позициите на издателите на вестника му във външната реклама на Бургас, тъй като 
бившият кметКостадинов е „дал солиден брой места за билбордове на структура, близка до 
изданието...” 

Местните журналисти са и най-съдени, твърди пак Галентин Влахов, издател на в. „Чер-
номорски фар” и дава пример със свои колеги – Катя Касабова, осъдена, заради разкрития във 
връзка с приема на ученици в елитните гимназии, която в момента е подала жалба в Страсбург, 
Ирина Генова и Станислава Кодева – съдени от Порточанов младши за публикация за негово 
хулиганско поведение и др. 

Българските журналисти и медии са обект на постоянен и разнопосочен натиск – в про-
фесионален и икономически аспект, институционален, съдебен и дори – с физическо посега-
телство. Наблюдатели са единодушни, че особено уязвими са регионалните медии – иконо-
мически много по-нестабилни, невинаги разполагащи с квалифицирани кадри, зависещи от 
местния бизнес и от местната власт. 

За работата на регионалните медии личностните отношения на журналистите и техните 
шефове с местните власти и местния бизнес имат много по-голямо значение. В професионален 
аспект, „топлите” отношения с местните власти са много важни за работата както на журналис-
тите в местните медии, така и на кореспондентите на столичните вестници – с оглед на достъпа 
до информация, ползването на различни екстри при отразяването на събитията и др. Тук вли-
зат и различни персонални привилегии - включително командировки за сметка на общината, 
специални награди за добро отразяване на общинските проблеми, в някои случаи „издигането” 
на журналиста до личен пиар на кмета– официално или не, което се посреща с одобрение от 
началниците на медията, защото си имат „вътрешен човек” в институцията. Местните вест-
ници се правят на територията на кметството, при условията, които осигурява общината, и се 
разпространяват там. Немаловажен е фактът, че общините също дават реклами, които в някои 
случаи са приличен дял в касите на изданията.

Съобщават се факти за повсеместна практика за сключване на договори за „информаци-
онно обслужване” между общини и местни медии, които са тематични (свързани с определени 
политики) или по повод на конкретно събитие. Това позволява на кмета/общинските власти 
да контролират съдържанието на дадена информация, дори да налагат конкретна редакция, да 
се възползват от платени публикации и др. Сумите, които с плащат по такива договори не са 
големи (не повече от 200 лв.) за мащабите на една централна медия, където мястото (времето 
на излъчване) е многократно по-скъпо, но за регионална медия те са привлекателни. 

Отделно от това, регионалните издания рекламират главно местни стоки и услуги, ко-
ето ги прави силно зависими от местния бизнес, особено в ситуация на криза. В условия, при 
които властта и бизнеса са се срастнали до степен да образуват една монолитна конфигурация, 
завладяла всички сфери на обществения живот, за работата на местните журналисти не остава 
особен простор за действие, освен ако нямат солидна и независима медия зад гърба си. Експер-
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ти обаче са категорични, че дори и централните медии са зависими от различни обвързаности с 
местните власти и местния бизнес – поради други странични бизнесинтереси на собственика и 
издателя, лични връзки, симпатии и антипатии, силни протекции/натиск от централната власт, 
политически пристрастия и др. 

Проблемът се засилва от това, че голяма част от местните журналисти не са достатъчно 
подготвени и не са наясно за професионалните критерии за отношенията медии-власт. Няма 
ясно изграден модел на поведение за това, че журналистите могат и са длъжни да изискват от 
властта всякаква обществено значима информация в името на обществеността. Медийното 
отразяване се представя като някакъв вид партньорство, „общо дело”, подминава се другата 
съществена роля на медиите – на контрол, опонент, коректив. При това положение може да се 
стигне и дотам, останалите в малцинство журналисти, които се опитват да опонират на властта 
и да се ровят в неприличните й тайни, да се окажат в изолация.   

„Областният управител Константин Гребенаров сключи договор с медиите – ин-
формация срещу добронамереност.” Така започва репортаж в електронния сайт „Бургас–
нюз” от 3 септември, когато новият областен управител на Бургас представя екипа си пред 
бургаските журналисти. Финалът на репортажа: „След пресконференцията договорните от-
ношения между областна управа и бургаските медии бяха скрепени с чаша вино”. Ана-
логична информация има и в регионалния вестник „Твоят ден” от 4 септември:„Новият об-
ластен управител предложи вчера на медиите договор за партньорство”… Тук обаче има 
уточнение – „Гребенаров заяви, че областта ще предоставя всякаква информация, а от 
другата страна очаква добронамерено отразяване.” 

Проблемът едва ли е в неправилните изразни средства на Гребенаров. В самите публи-
кации липсва всякакъв намек за съмнение доколко е допустимо да се поставят условия пред 
подаването на информация. 

Всъщност точно сайтът „Бургас нюз” е добър пример как предпазливото отношение на 
местните медии към всякакъв вид щекотлива информация понякога може да доведе до куриоз-
ни образци на журналистиката. Така например на 2 ноември 2009 г. сайтът обявява описания 
вече случай на залавяне на кмета на Созопол Панайот Рейзи и местен полицай, докато брако-
ниерстват. Информацията под заглавие „Кметът на Созопол е един от заловените бракониери, 
убили кошута” е от 13:39 часа, т. е. повече от 20 часа след събитието, но изцяло се придържа 
към официалното съобщение на МВР, спазвайки включително и стила му: „На 01 ноември око-
ло 16.00 ч. в Районно управление на МВР Приморско е получен сигнал от горската стража при 
Регионално управление по горите - Бургас, за това че в района на с. Веселие, общ. Приморско 
в местността “Козарка” са открили убита кошута. При опита за проверка на намиращите 
се край кошутата мъже, двама от тях избягали, а други двама се качили в лек автомобил 
“Мерцедес”, с бургаска регистрация, управляван от трети мъж. Горските стражари успели 
да спрат автомобила и след проверки установили самоличността на мъжете, участвали 
в бракониерския лов, осъществен на територията на резерват “Ропотамо” Това са : А.В., 
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48-годишен от Димитровград, С.И., 58-годишен от с. Веселие, П.Р., 43-годишен от Созопол, 
Р.Щ., 42-годишен от Созопол /полицейски служител от Районно управление на МВР Созопол/ 
и П.П., 53-годишен от Приморско”... и т. н. Чак на самия финал на статията е съобщен ос-
новният новинарски повод (изваден и в заглавие) чрез идентификация на главното действащо 
лице, при това не като информация на „Бургас нюз”, а като находка на бТВ: „Стана ясно, че 
един от групата е кметът на Созопол Панайот Рейзи. Пред бТВ той отрече да е стрелял по 
кошутата и заяви, че е бил в гората за гъби, показвайки цяла шепа, набрани лично от него.”  
Базираният в Бургас сайт по никакъв начин не сочи, дори в едно изречение, своя собствена 
информация по въпроса. 

Красноречив пример за това как някои представители на местната власт гледат на жур-
налистите дава информация от сайта „Всеки ден”, 29 декември 2009 г.: „Чепеларският кмет 
плаши журналист с бой”, подзаглавие: „Градоначалникът Попов разговарял само с медии, на 
които плаща.” Кметът на Чепеларе Георги Попов заплашил журналиста от бургаския отдел 
на телевизия МСАТ Петър Генчев с побой, след като той поискал обяснение от градоначални-
ка защо е преместено мястото на паркоместата за гости на хотелите. „В телефонен разговор 
кметът Георги Попов му разяснил, че „разговаря само с журналисти, на които плаща, за да 
му лъскат имиджа”. После го заплашил, че „ще го намери и ще му удари два шамара”.

В годишния доклад на “Репортери без граници” за 2008 г. се сочи и примерът с жур-
налистката Мария Николаева от седмичника “Политика”, която бе заплашена със заливане с 
киселина заради статия за злоупотребите в района на Странджа, а съавторът й Асен Йорданов 
от Бургас бе нападнат от четирима души. Статията на двамата журналисти така и не стигнала 
до читателите в бургаския регион, защото броевете на в. “Политика” за Бургас били изкупени 
неизвестно от кого още преди да стигнат до разпространение. Но физическите нападения над 
журналисти в България като че ли еднакво застрашават разследващите журналисти, незави-
симо от местоживеенето им. Примерите за нападения над столични журналисти и атентати в 
домовете и колите им са много.

Най-сериозният гарант за защита на журналиста засега остава силната медия и обще-
ствената подкрепа, макар че друг, изключително актуален пример – заплахите срещу журна-
листката от Дупница Лидия Павлова, кореспондент на в. «Струма» - показва, че пълна гаран-
ция няма дори при международно признание. На 5 ноември 2009 г. на специална церемония 
в Тирана Лидия Павлова стана първата носителка на новоучредената международна награда 
“Смелост”, наградата носи и чек за 10 000 евро. Призът е учреден от Медийна група ВАЦ и 
Международната федерация на журналистите. “Нейната изключителна смелост да вземе ду-
мата в условията на тотален страх, педантичното събиране и проучване на значимите факти и 
резултатите от нейния труд съответстват на главните цели на наградата” – това е цитат от моти-
вите на международното жури. Лидия Павлова бе първият жител на Дупница, който се опълчи 
публично на братя Галеви и от много време пише разследващи материали за тях. „Благодаре-
ние на журналистката проблемът с галевизацията на местната власт се превърна в национален. 
Тя пое изключителен риск да разкрие мафиотската структура, корупционното обвързване и 
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завладяването на бизнес територии от така наречените бизнесмени Братя Галеви, използващи 
насилие и политическо влияние”, пише в. „24 часа”. Павлова бе обявена за Журналист на го-
дината от Асоциацията на регионалните медии в България. През 2009 г. същата организация й 
присъди специална награда. 

Личният конфликт на журналистката с братя Галеви започва през 2008 г., след като бо-
дигард на братята пребива сина й в местен клуб. Когато тя подава жалба в полицията, първо 
се сблъсква с полицейски отпор и преднамерена арогантност. После е заплашена от братята и 
обкръжението им да изтегли жалбата си, защото ще намерят начин да изкарат сина й наркоман. 
Повлова подава нова жалба – за изнудване, отново я притискат да я изтегли, следват заплахи. На 
журналистката назначават полицейска охрана, а през декември 2008 г. братята бяха задържани 
по обвинение в организиране на престъпна група, но и досега присъдата над тях е далеч. 

За Лидия Павлова обаче историята не е свършила. Синът й повторно е пребит в заве-
дение в Дупница в самото начало на новата 2010 година – 30 минути след полунощ, пред 25 
свидетели. 19-годишният младеж е ударен по главата отзад, настанен е в болница със сериозно 
нараняване. Павлова е убедена, че второто нападение над сина е свързано с нейни публикации. 
И отново сигнализира за бойкот от страна на полицията по повод на този инцидент. 

Точно вестник „Струма” е пример, че едно регионално издание може да си позволи 
да поддържа своя редакционна политика, влизайки в остър конфликт с местни управници. 
През ноември 2009 г. вестникът посвещава три обширни материала в три последовател-
ни дни – 24 – 26 ноември, на  избора на управител на най-голямата общинска фирма в Пет-
ричко - “ВиК”. В тези статии се излиза от новинарския стил и пряко се атакува кметът на 
Петрич. Текстовете са недвусмислени: „Ден преди битката за “ВиК” - Петрич, която се 
очаква да се разрази на днешното заседание на Общински съвет, изпълнителното бюро на 
БСП взе решение съветниците Иван Костов-Челиков и Владимир Попов да гласуват “за” 
провеждането на конкурс и “против” директното назначаване на нов управител чрез 
гласуване. Бюрото заседава в понеделник вечерта, решихме, че е най-добре да има чест-
но състезание, съобщи членът на изпълнителното бюро на БСП -Петрич Иван Митушев. 
Той предупреди: Цялата общественост на Петрич знае, че това, което се подготвя във “ВиК”, е 
бъдеща приватизация чрез фирма от кръга на кмета Вельо Илиев и заместник- кмета Хрис-
то Георгиев. Ние сме категорично за конкурс, в общината има добри мениджъри, които могат 
да разгърнат възможностите си на конкурса. Знам, че е имало срещи на политици от определени 
партии, на които предварително са разпределени длъжностите във “ВиК” и водната баница.  
Време е съветниците и гражданите да се противопоставят на опитите за приватизацията на 
Петрич. Има категорична нужда от ревизия на управлението на Вельо Илиев, особено през пос-
ледните 2 години. Това е възможно само при ново управление на общината и ще излязат смуща-
ващи неща от “гардероба” на управниците. Затова община Петрич има нужда от ново управле-
ние. Все повече хора се убеждават, че изборът на Вельо Илиев за трети мандат е голяма грешка. 
През последните 2 години СДС преяжда с власт в Петрич. Кметът Вельо Илиев, предсе-
дателят на Общински съвет Стоян Николов и двама от управителите на общински фир-
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ми са от СДС. В момента разпределението на властовите постове в общината не отговаря 
на реалното представителство на партиите в Общинския съвет. Всичко е съсредоточено 
в ръцете на СДС, която има само трима съветници. Отгоре на всичко сега искат да на-
значат, и то без конкурс, заобикаляйки законите, още един човек от СДС, бившия лидер 
Христо Коларов, заключи Иван Митушев...

...През целия ден вчера продължиха совалките на хората на Христо Коларов, които 
обработваха съветниците да гласуват за него. С по-твърдоглавите, които са за конкурс, а 
не за пряк избор, са проведени по няколко срещи, обеди и телефонни разговори. На някои от 
съветниците е предлагана по една газка дърва, за да гласуват за Коларов, който е от собс-
твениците на дърводобивна фирма “Калаблак 2000”. И хората на Коларов, и противниците 
му, които са за нов конкурс за управител, са категорични в позициите си и сблъсъкът ще бъде 
ожесточен..” И все в този смисъл. 

Последната статия от 26 ноември информира за „победа”:  

След двучасови разгорещени дебати с пълно единодушие от 30 гласа “за” съветниците ре-
шиха да бъде проведен конкурс за управител на “ВиК” - Петрич. Изненадващо никой не постави за 
гласуване директния избор на екслидера на СДС Христо Коларов, чието име дори не бе споменато. 
Едното от обясненията за изненадващия обрат в настроенията на съветниците от 
СДС и “Българска социалдемокрация”, които се очакваше да гласуват за директния из-
бор, бе присъствието в залата на около 50 служители на “ВиК” начело с досегаш-
ния управител инж. Огнян Деведжиев. Местните парламентаристи вероятно се уп-
лашиха да заобиколят изискването на закона за конкурс и да назначат по същест-
во политическа фигура, какъвто е Христо Коларов, пред погледите на своите избиратели. 
Вестникът критикува и в друга насока:  „С 40 лева си вдигат месечно възнагражденията в 
условията на криза общинските съветници в Петрич, установи репортерска проверка на в. 
“Струма”.”

Съвсем друг е тонът на в. „Струма” към кмета на Сандански. Информацията от 2 декем-
ври например съобщава, че „кметът Андон Тотев отново пое управлението на администра-
цията след едномесечно отсъствие заради здравословни проблеми. Във видимо добро настро-
ение, възстановен след операцията на жлъчка, градоначалникът седна на кметското кресло 
и проведе оперативка със зам. кметовете ... Първата задача, с която се захвана кметът, бе 
да провери каква е събираемостта на данъците и таксите и финансовото състояние на об-
щината... Той провери на какъв етап е подготовката на общината за предстоящите коледни 
и новогодишни празници. Инвестиционната политика бе третата и най-важна задача, върху 
която ще работят до края на годината А. Тотев и неговият екип”. Със същия умилителен 
тон е и дописката за благотворителния бал на Съюза на ресторантьорите в Сандански, про-
веден в СПА хотел “Медите”, на която кметът Андон Тотев дал 800 лв. за картина “Мелник” 
и след това я подарил на гимназия “Яне Сандански”, а съпругата на зам.-кмета, купила друга 
картина. 
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А информациите от ноември, посветени на „кървавото писмо” на местни граждани до 
Мартин Димитров, изобличаващо практики на кмета на Сандански Андон Тотев, са силно сар-
кастични и откровено вземат страна. Един пример от онлайн изданието, 12 ноември:

Вчера в София са арестувани бизнесменът Андон Червенков и кметът на Сандански 
Андон Тотев”, фалшивото съобщение вчера бе тиражирано във форума на страницата на 
лидера на СДС Мартин Димитров. Съобщението бе разпространено мълниеносно и за броени 
часове обходи курортния град. В редакцията на в. “Струма” звъняха читатели с настояване да 
се потвърди или не “новината”. Два дни “арестите” на строителния предприемач Червенков 
и градоначалника е най-коментираната тема в региона. Репортерска проверка на в. “Стру-
ма” установи, че на 9 ноември, когато анонимните източници в страницата “арестуват” 
двамата видни санданчани - кметът Тотев е в болнични след претърпяна операция, а Червен-
ков в същия ден е имал семеен празник. Вчера Червенков по мобилния си телефон каза по повод 
плъзналите слухове: Чух от приятели, че съм “арестуван”. Смях се, защото вчера по същото 
време спокойно се разхождах из града. Бях и на рожден ден в София и не съм имал допир с по-
лицията. Имам подозрения кой тиражира подобни глупости, цели се удар върху градоначал-
ника и търсят под вола теле. Вечерта, след като бе пуснат слухът, репортер на “Струма” се 
свърза и с Андон Тотев, който съвсем спокойно съобщи, че има проблеми, но със здравето, и не 
му е до коментари на несъстоятелни слухове. В сайта на синия лидер М. Димитров са публику-
вани и обвинения срещу кмета, че разпродава чужди земи, стъпвайки върху параграфа “ничия 
земя” и “ползвател общината”. Впоследствие, пишат дописниците, тази земя се разпродава 
на приближени на Тотев. Такъв бил случаят с апетитни парчета земя в землището на село 
Левуново, които били продадени на други лица и на фирми, свързани с Тотев, твърди “анони-
мен” от сайта. На 25 октомври в страницата има следния коментар: “Агент на Държавна 
сигурност с псевдоним “Келнера”, е кмет на един град, който започва със “С” и завършва на 
“Андански”. Атаката с писанията срещу Тотев продължава от няколко месеца, коментират 
негови близки, и то неслучайно във форума на синия лидер Мартин Димитров. В страница-
та се посочват и случаи за нарушения в процедурите с обществените поръчки и нарушения 
по служба. Анализира се “приятелството на кмета с бизнесмена Червенков”, които според 
дописниците печерлели всички обществени поръчки. Същото се отнасяло и за кресненската 
фирма “Аделина”, която се занимава с уличното осветление в курортния град. Въз основа на 
посочените в сайта нарушения Икономическа полиция в ОДП - Благоевград се самосезира и бе 
образувана преписка срещу кмета на Сандански Андон Тотев. Ченгетата провериха анонимни-
те сигнали и преди няколко дни преписката бе внесена в прокуратурата “по компетентност”. 
Това означава, че оттук нататък съдбата на санданския кмет е в ръцете на прокуратурата, 
която ще реши има ли в работата му и подадените сигнали данни за престъпление, или няма. 
Андон Червенков е един от първите строителни предприемачи в Сандански от далечната 
1993-1994 година на миналия век. Започва частен бизнес още преди да напусне бившето БТС 
в Сандански, където е строителен техник. След това изкупува акциите на работници и слу-
жители в местния бетонов център и става собственик. Купува керамичната фабрика в Сан-
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дански и започва да произвежда тухли. Разширява бизнеса си с газстанция и петрол. Става 
собственик на базата на “Спорт тото” в курорта, находяща се над градския басейн, където 
в момента са изградени 7 бунгала и заведение с тераса. Съсобственик е на един от 9-те биз-
нес информационни центрове в страната, създадени по проект на “Евроинфоцентровете” в 
Европа. Собственик е на бензиностанция в близост до “Интерхотел Сандански”. Фирмата 
му “Бетон” е от най-проспериращите в региона, като развива разнородна дейност. Стана 
собственик на лагер “Тремошница” в парковата зона на Сандански с площ от 45 декара на 
цена от 360 000 лв. и обект “Турската баня” в Мелник, купен за 156 000 лв. Концесионер е на 
общинските обекти “Градски басейн и скокове във вода”.

В крайна сметка, изводът, който се налага, е, че медиите не припознават проблема с 
институционалния разпад в местното самоуправление. В някаква степен причина за това е и 
фактът, че този проблем не се артикулира в публичното пространство нито от властите, нито 
от политическите партии, нито от гражданското общество, неправителствени организации или 
отделни публични личности.  Няма как да се очаква от медиите сами да поставят диагнозата 
и да търсят решение. В този контекст обаче те не могат да изиграят същностната си роля да 
поднасят вярна и пълна картина на общественозначими процеси и проблеми.
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Приложение 1 

СПРАВКА
относно дела образувани за нарушения по време на местните избори,

проведени на 28.10.  и  4.11.2007 г.

	 Брой образувани ДП – 126:
АП Бургас – 28, АП Варна – 14, АП В.Търново – 14, АП Пловдив – 42, АП София – 28;
     

	 Брой прекратени ДП – 22:
АП Бургас – 4, АП Варна – 3, АП В.Търново – 6, АП Пловдив – 5, АП София – 4;
     

	 Брой спрени ДП – 7:
АП Варна – 3, АП В.Търново – 1, АП Пловдив – 2, АП София – 1;
     

	 Общ брой внесени в съда прокурорски актове и по видове:
Общо – 43
АП Бургас – 11, АП Варна – 4, АП В.Търново – 6, АП Пловдив – 15, АП София – 7;  
Обвинителни актове - 9
АП Бургас – 1, АП Варна – 1, АП В.Търново – 1, АП Пловдив – 3, АП София – 3;    
Споразумения - 8
АП В.Търново – 2, АП Пловдив – 5, АП София – 1;     
Предложения по чл. 78а НК - 26
АП Бургас – 10, АП Варна – 3, АП В.Търново – 3, АП Пловдив – 7, АП София – 3;

	 Брой осъдени лица - 29:
АП Бургас – 4, АП Варна – 5, АП В.Търново – 4, АП Пловдив – 12, АП София – 4;
     

	 Брой осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт - 22:
АП Бургас – 2, АП Варна – 2, АП В.Търново – 4, АП Пловдив – 11, АП София – 3;
    

	 Брой оправдани лица и брой оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 
- 1

АП В.Търново – 1.
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Приложение 2 

Основни стъпки за промяна на предназначението на земеделски земи за неземе-
делски нужди 

1. Изготвяне на искане за издаване на Акт за категоризиране на земеделската 
земя, предназначението на която се предлага да бъде променено – (МЗХ)

2. Подаване на искането за издаването на Акт за категоризиране на земята, заедно 
с преписката до Областната дирекция „Земеделие и гори” – (МЗХ)

3. Получаване на Акта за категоризиране на земеделската земя по реда Гражданс-
кия процесуален кодекс.

4. Комплектоване на преписка с необходимите документи за определяне на необ-
ходимата площадка или трасе.

 (общинска служба по земеделие, служба по кадастъра към МРРБ);

 (МЗХ);  (РИОСВ - МОСВ); (главен архитект, кмет, Общински съвет, ОЕСУТ);

5. Подаване на предложението за утвърждаване на площадка или трасе, заедно с 
комплектованата преписка до Комисията за земеделските земи в Министерството на зе-
меделието и храните (МЗХ). 

6. Одобряване на ПУП за утвърдената прощадка или трасе 

 (кмет, главен архитект, ОЕСУТ, общински съвет, в определени случаи и МРРБ, 
задължително съгласуване на проекта с деконцентрираните държавни служби и търгов-
ски дружества).

7. Изготвяне на предложение за промяна на предназначението на земеделски земи 
за собствени неземеделски нужди.

8. Подаване на предложението за промяна на предназначението на земеделски 
земи, заедно с комплектованата преписка до Комисията за земеделските земи в Минис-
терството на земеделието и храните (МЗХ или областна служба по земеделие).

9. Нанасяне в кадастъра на промяната на предназначението на земеделската земя 
(служби по кадастъра към МРРБ).

10. Трасиране на границите на поземления имот (служба по кадастър към МРРБ).

11. Отнемане, съхраняване и оползотворяване на хумусния пласт (кмет, МЗХ, об-
щинска служба по земеделие).

12. Инвестиционно проектиране (кмет, главен архитект, ОЕСУТ).

13. Издаване на разрешение за строеж (главен архитект, РДНСК)

14. Строителство (главен архитект, кмет, РДНСК)

15. Приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация (община, деконцентри-
рани държавни служби, търговски дружества, в определени случаи МРРБ)

16. Контрол върху незаконното строителство (кмет, РДНСК, съд)

17. Премахване на незаконното строителство (кмет, РДНСК, съд)
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Приложение 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
на Четиридесетото Народно събрание

Относно: осъждане на физическото насилие, упражнено след изборите в 
гр.Петрич, проведени на 11 октомври 2008 г.

Ние, народните представители на 40-то Народно събрание, на основание чл. 86, ал. 1 
от Конституцията на Република България и чл. 75, ал. 1 от ПОДНС:

Съзнавайки, че агресивния език и поведение, продажбата на партийни регистри на 
местни избори и купуването на гласове неизбежно преминава в по-брутални криминални изя-
ви;

Подчертавайки изключителната загриженост от физическо насилие срещу опоненти в 
парламентарно представени сили;

Предупреждавайки за опасност от използване на насилие в политическия живот,

З А Я В Я В А М Е

Осъждаме физическата разправа срещу Огнян Тетимов;

Призоваваме Министерството на вътрешните работи и правосъдните органи за бързо 
разкриване и наказване на извършителите на това престъпление.
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Приложение № 4
Питания на общинските съветници до кмета на община Созопол
Протокол №3  10/12/2007 г
1. Законна ли е постройката в с.Атия? 
2. За разкопаната ул. Яни Попов
3. Какво става с проекта за алея, свързваща “Боруна” и Южния парк? 

Протокол № 5 23.01.2008г.
4. Прави ли се нещо за проверката на сделките с общинска собственост през пре-

дишния мандат, какво е то и ще бъде ли официално съобщено на всички граждани на общи-
ната?

5. Какво ще предприеме общината по отношение на два стърчащи кабела в райо-
на на Св. Марина? 

6. Има ли събрана подписка срещу петролопровода “Бургас – Алексондуполис” и 
какво ще предприеме община Созопол?   

7. Какво прави администрацията за водоснабдителната мрежа в с. Равадиново? 
8. Кога общината ще направи обсъждане на параметрите на новия Общ устройс-

твен план? 
9. Къде са парите по извънбюджетната сметка във връзка с прилагането на Параг-

раф 4 от ЗСПЗЗ за с. Черноморец? 
10. Какво може да направи общината за увеличаване на полицейското присъствие в 

с. Зидарово? 
Протокол №7/29.02.2008г.
11. Възможно ли е да се извърши проверка на фирма “Минибус”, защото превозва 

по 85 човека в автобус за 40/45 места? 
12. Възможно ли е да се извърши проверка на фирма “Бургасбус”, която си позво-

лява в почивните дни да преотстъпва линията на друга фирма, която от своя страна отказва да 
признава картите на нашите ученици? 

13. Какви са намеренията на общината за “Боруна” и по-точно за паркинга? 
14. Какво може да се направи срещу замърсяванията от големите камиони по стро-

ежите? 
15. Какво става с вкарването във владение на собствениците на земи в местността 

“Хаджи Али дере” ?
16. Как мисли да постъпи кмета на общината с проекта за паркинг, зелени площи и 

алея, разработен от предишния кмет? 
17. Какво предвижда общината за бившата таверна “Аполония” за летния сезон? 

ПРОТОКОЛ №8/28.03.2008г.
18. На пл. “Хан Крум” се намира котвата символ на града, която се е превърнала в 

място за лепене на некролози? Какво ще направи общината? 
19. Как са издадени документите за строителство на постройка, намираща се не-

посредствено до сградата на общината? 
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20. Има една преливна тръба, която се води отводнителна при дъжд. Тази тръба от 
една седмица работи и всичко се излива в морето. Защо работи като канализационна? 

21. Какво печели общината от общинските земи по селата? 

ПРОТОКОЛ №9/30.04.2008г.
22. Какво става с търговския център? Преведени ли са парите, които гласувахме в 

бюджета? 
23. В градската градина, там където си играят децата, има едно растение с бодли. 

Много деца си играя там и това растение е рискове. Какво ще направи общината? 
24. Водоноската не мие, а полива и разкалва. Най-вероятно концесионера носи от-

говорност. Какво мисли да направи общината? 
25. “Бургасбус” не признава картите на децата. Какво може да направи общината? 
26. За кога е предвидено приключването на ремонтните действия на пл.”Хан 

Крум”? 
27. Всички товарни коли влизат отдолу по пътя и навсякъде е разсипана вар. Какво 

може да направи общината?
28. Относно чистотата по селата - как седи въпроса с контейнерите? 
29. Кога ще започне експлоатацията на новото депо за смет?

ПРОТОКОЛ № 10/16.05.08г.
30. Какво става със сала, който е разположен в североизточната част на пристани-

щето? Дали ще работи в събота и в неделя? 
31. Как ще се реши въпроса с пропусквателния режим на общината?
32. Ще има ли алея с пейки и ново осветление на пристанищната ивица?
33. Ще се преместят ли контейнерите от другата страна на улицата?
34. Колко търговски обекта има на територията на община Созопол? 

ПРОТОКОЛ № 11/2.06.2008г.
35. Какво става с водоема на с. Черноморец? 
36. Има ли общината звено, което да проверява и санкционира все още продължа-

ващите ремонти по места? 
37. Какво се прави със заделените пари в бюджета за гробищния парк? 
38. Направено ли е обезпаразитяване на територията на общината? 
39. Какво ще направи общината за награждаването на изявените спортисти?
40. Как ще се постъпи с щатните бройки за озеленители по селата?

ПРОТОКОЛ № 12/12.06.08г.
41. Ще обяви ли кмета списъка на хората, които са взели места за сергии? Възмож-

на ли е “препродажба” на места за сергии?
42. Как ще се разреши върпоса с движението на ул. “Крайбрежна”? Колите спират 

навсякъде и пешеходците вървят по улицата.
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43. На какво ниво е стигнала договорката на общината с концесионера по чистота-
та?

ПРОТОКОЛ № 13/21.07.2008г.
44. Какво става със знака на града – котвата, върху която продължават да се лепят 

некролози? 
45. Все още има кучета, които лаят по колите, по гражданите и по гостите на гра-

да? Какво ще направи общината?
46. Паркът се е превърнал в паркинг за автомобили. Какво ще направи общината?
47. На центъра е поставена круша (боксова). Много е неприятно посред нощ да се 

събудиш от някакви трясъци. Какво ще направи общината? 
48. Как стои въпроса със сметоизвозването, колите минават ли събота и неделя?
49. Кога е определена търговската схема за крайбрежната улица на Харманския 

плаж?
50. Коя е комисията, която е отдала търговските места и по какъв ред е станало 

това?
51. На плажа са паркирани каравани. Какво ще направи общината?

ПРОТОКОЛ № 14/12.09.2008г
52. Кога ще приключи ремонта на дома за социален патронаж в с. Зидарово и кога домът 

ще започне работа? 
53. Гаванът на пристанището е в безобразно състояние. Какво ще направи общината?
54. Ще бъде ли обезщетено кметство Зидарово, ако не успее да събере парите за 

изразходваната вода от селската чешма? 
55. По колко кубика дърва за огрев ще се раздават – по 4 или по 5? 
56. Длъжни ли са кмета и секретарката на с. Зидарово да се превръщат в инкасато-

ри на ВиК? 
57. Докъде са стигнали преговорите за пристанищата на с. Черноморец и гр. Созо-

пол и кога пристанищата ще се върнат на общината? 

ПРОТОКОЛ № 16/04.11.2008г.
58. Съгласували ли са концесионерите поставянето на контейнерите за смет с КАТ 

и общината? 
59. Как ще се развие рибарското пристанище след построяването на нова марина?
60. Ще бъде ли направена среща с общинските съветници по повод Общия уст-

ройствен план на града?

ПРОТОКОЛ № 18/28.11.2008г.
61. Каква е възможността да се даде право на кметовете на населени места да 

осъществяват контрол при изсичането на дървета?
62. В хората остава впечатлението, че общината спира ремонта на църквата на пло-

щада? Може ли кмета да разясни въпроса? 
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63. Какви са инвестиционните намерения на общинската администрация за чети-
рите декара общинска собственост, които се намират на “Провлака”? 

ПРОТОКОЛ № 20/17.12.2008г.
64. Може ли общината да почисти пясъка останал след препавирането на ул. Ри-

барска?
65. Има ли начин проектите, с които кандидатства община Созопол да излизат по-

евтино и да са по-ефективни? 
66. Село Атия няма общопрактикуващ лекар. Какво може да направи общината? 
67. Няма автобуси, които да пътуват по линията Созопол-Бургас между 19 и 21 

часа? Може ли кмета да направи нещо по този въпрос? 
68. “Бургасбус” отново не признават картите на учениците? Как ще бъде разрешен 

въпросът?

ПРОТОКОЛ № 21/20.01.2009г.
69. Има ли разрешение EVN  да извършва изкопни работи на територията на общи-

ната? 
70. Предприела ли е общината действия по отношение на автомобилите, които са 

извън движение и са паркирани пред домовете на гражданите? 

ПРОТОКОЛ № 23/05.03.09г.
71. Взима ли общината рента за пътищата в нивите по селата, които се експлоати-

рат от арендаторите като обработваема земя? 
72. Извършва ли се контрол върху работата на полските пазачи? 
73. Защо са поставени строителни материали в имота до ресторант “Кирик”? 
74. Зад пощата в Стария град, там където се плаща тока, стълбите са в окаяно 

състояние. Не може ли общината да направи ремонт? 
75. Предвижда ли се възстановяване на разбитите бордюри на площада? 
76. Може ли да се осигури достъп до параклиса на пристанището? 

ПРОТОКОЛ № 24/26.03.2009
77. Ще може ли да се използва салът, който се строи на пристанището?
78. Какво ще се прави върху терена на Кооперацията?
79. Каква е възможността при основен ремонт на тротоар или улица да се задължат 

организациите, чиито комуникации минават отдолу да поставят тръби и шахти? 

ПРОТОКОЛ № 25/24.04.2009г.
80. Вярно ли е, че кметът е отменил допълнителната група в детската градина в 

Стария град? 
81. Ще се ремонтира ли улица “Републиканска” в частта си от аптеката до община-

та?
82. Ще бъде ли оправена фасадата на сградата на общината?
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83. Кой ще е собственика на таверна “Аполония” и пак ли ще бъде таверна с жива 
музика?

84. Как гражданите могат да си закупят табелки с наименованията на улиците и но-
мерата на къщите?

85. Предвиден ли е поне частичен кърпеж на стария път Златна рибка – Черномо-
рец?

ПРОТОКОЛ № 27/12.06.2009г.
86. Извършва ли се контрол по отношение на маркировката в града?
87. Защо върху средствата, отпускани от общината за новородено, се удържа да-

нък? 

ПРОТОКОЛ № 30/31.07.09
88. Как да се справим със ситуацията в нашето село, когато едни и същи хора пос-

тоянно създават проблеми с чистотата? 
89. Има ли регламент относно наемането на колите за извозване на дърва за огрев и 

определена ли е цената за извозването? 

ПРОТОКОЛ №31/28.08.09г. 
90. Колите за смет са в много лошо състояние. Какво може да се направи по въпро-

са?
91. Кога ще се премахнат обектите по “Веселата уличка”?
92. Не може ли да се приеме решение, с което да се ограничи поставянето на анте-

ни на мобилните оператори? 
93. Докъде стигнаха подробните устройствени планове в местността “Месарите”?
94. Не може ли на Св. Марина да се обособи терен, които да се засади с тополи, 

чинари или други, за да може да се засенчи? 
95. Не може ли да се изградят няколко “легнали полицаи” в алеите?

ПРОТОКОЛ № 33/ 02.10.2009г.
96. Кога ще бъде готова спортната площадка в училищния двор?
97. Кога е пусковият срок на водоема в с. Черноморец? 
98. Ще бъдат ли продължени договорите на социалните асистенти?
99. Кога ще се довърши работата по пречиствателната станция, поликлиниката и 

автогарата?
100. Не може ли машината на ВиК да минава периодично преди и след туристичес-

кия сезон, за да не се стига до аварии? 
101. Гаванът на пристанището е в ужасно състояние. Не може ли да се почисти? 
102. Дали общината е издала фалшив документ за удължаване часа на пускане на 

музика в заведенията? 
103. Какво ще предприеме общината, за да премахне кораб - атракционно заведе-

ние?
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ПРОТОКОЛ № 34/ 30.10.2009 г. 
104. Какво се прави за обезопасяването на опасните сгради в Стария град?
105. Какво ще прави общината с изгорялата сграда? 
106. Има ли заложени щатни бройки за работници в гробищния парк?
107. Какво ще предприеме общината относно ромите, които започнаха да се засел-

ват в района на граничния полицейски участък?
108. Предвижда ли общината да направи спортна площадка за по-малките деца?
109. Колко са освободените от общината служители? Предстоят ли други уволне-

ния? Какви щети са нанесени на общинския бюджет от изплатени обезщетения/?

ПРОТОКОЛ № 35/24.11.2009 г. 
110. Ще бъде ли осигурено плащането на отчуждени поземлени имоти, попадащи в 

гробищния парк?
111. “Бургасбус” отново не признава картите на учениците, какво ще направи общи-

ната? 
112. Прави ли се регистър на общинската собственост и как общинските съветници 

могат да се запознаят с него?
113. Защо има поставени заграждения на пристанището?
114. Стълбището, което е до ресторант Регата в е много лошо състояние. Какво 

може да направи общината?
115. Осветлението на ул. “Кирил и Методий” е много слабо, почти нищо не се виж-

да, а тя е една от атрактивните за града улици. Какво може да направи общината?
116. Получил ли е кмета отчет от РПУ – Созопол за това, какво се случва с изгоне-

ните роми от Бургаските квартали “Меден рудник” и “Долно езерово”?

ПРОТОКОЛ № 36/ 22.12.2009г.
117. Плащат ли някакви данъци и такси т.нар. гастролиращи търговци?
118. Стълбищните клетки, свързващи ул. “Рибарска” и ул. “Крайбрежна”, са без из-

градени улеи за детски колички. Какво може да направи общината? 

(Footnotes)

1  The “Perverse effects” of Political corruption, Donatella della Porta and Alberto 
Vannucci,  Political Studies, 1997 


