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Продължение от стр. 1
Той изтъкна, че съ-

ветниците от тази 
група остро и катего-
рично възразяват сре-
щу опитите на кмета 
на Община Плевен, 
проф. Димитър Стой-
ков, за политическо 
сплашване и запуш-
ване устата на опо-
зицията в Общинския 
съвет. Декларираме, 
че няма да се подда-
дем на инсинуации, 
шантаж и политически 
рекет, като осъждаме 
стила на задкулисни 
договорки и непроз-
рачност при ръково-
дене на общинските 
дела, демонстрирани 
от проф. Стойков, по-
сочи Спартански. Чрез 
декларацията от името 
на БНД той предложи 
на всички политически 
сили в ОбС незабавно 
и категорично да се 
разграничат от нечис-
топлътните политичес-
ки практики, които се 
демонстрират.

Никого не съм зап-
лашвал и никого не 
съм давал на проку-
рор - делата, които са 
възбудени, са в резул-
тат на това, че всички 
проведени проверки в 

Проф. Стойков ме заплаши по телефона
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Община Плевен се по-
дават към Прокурату-
рата и е нейно право 
да се самосезира или 
не, коментира пред ме-
диите проф. Стойков. 
Той изтъкна, че един-
ствената молба, която 
е отправил към Найден 

Зеленогорски, е да се 
спазва коректния и до-
бър тон в Общинския 
съвет, не отричайки, 
че е водил телефонен 
разговор с него. Нека г-

н Зеленогорски извади 
и пусне запис от този 
разговор - възможно 
е да съм бил малко 
по-емоционален, но в 
никакъв случай не съм 

го заплашвал, а просто 
го помолих да бъде по-
коректен, посочи още 
проф. Стойков.

Радослав ХРИСТОВ
rado@posredniknews.com

Готова е вече статис-
тиката от поредното 
проучване на фонда-
ция “Програма достъп 
до информация” (ПДИ) 
за активната прозрач-
ност в България. Про-
учването чрез оценя-
ване на интернет стра-
ниците и подаване на 
електронни заявления 
до административните 
структури в система-
та на изпълнителната 
власт се оказа най-ус-
пешното ни начинание, 
отчете на годишната 
среща с координато-
рите на ПДИ изпълни-
телният директор на 
организацията, Гергана 
Жулева.

За по-малко от месец 
в началото на тази го-
дина екипът на ПДИ е 
разгледал и оценил 489 
интернет страници на 
490 административни 
структури в система-
та на изпълнителната 
власт на централно, 
териториално и мест-
но ниво.  

Страниците бяха оце-
нявани чрез около 40 
индикатора (а специал-
но за общините те са с 
3 повече), организира-
ни в три групи и включ-
ващи задължения по 
чл.15 и чл. 15а от ЗДОИ 
и други стандарти за 
активно публикуване, 
като наличност на ак-
туална информация, 
свързана с норматив-
ната  уредба, услуги, 
информационни ма-
сиви, организационна 
структура и контакти, 
оперативна информа-
ция, финансова и друга 
прозрачност, наличие-
то и съдържанието на 
секциите по достъпа 
до информация.

Никой не е постигнал 
максимален резултат 
от 78.5 точки, но наче-

ло, както и миналата го-
дина е Община Добрич 
с резултат от 65 точки. 
На второ място, с 61, 
е Министерството на 
отбраната.

Плевенските инс-
титуции като цяло се 
придвижват по-нагоре 
в таблицата. Община 
Плевен е направила 
скок от 231-о през 
2012-а до 96-о място 
(40.6 точки), а в групата 
на общините е на 39-
а позиция. И това при 
отговор на забавен от-
говор на електронното 
заявление - на 32 ден. 
С по-добро класиране 
е РИОСВ - Плевен (45 
точки), която минава 
от 54-о на 47-о място, 
РИО - преди 197-и, а 
сега 173 (с 34.6 точки), 
РЗИ - от 474-о на 185 
място (33.8 точки) и 
Областната дирекция 
на МВР - от 384-о на 
323 място (25.5 точки). 
Областна администра-
ция - Плевен отстъпва 
от 93-а на 110-а пози-
ция, но както и мина-
лата година по-назад 
от нас са 16 областни 
администрации.

От общините в об-
ластта освен Плевен 
отличници са Долна 
Митрополия - 116 мяс-
то, 38.3 точки, и Кнежа 
- 124-и, с 37.7 точки. С 
най-слаб резултат са 
Левски - 435-о място 
и 16.7 точки и Долни 
Дъбник - на 437-о мяс-
то, 16.6 точки

Самото изготвяне на 
рейтинга влияе дисцип-
линиращо. Много от 
новосъздадените сек-
ции за достъп в сай-
товете на институциите 
са в резултат от него, 
информира още г-жа 
Жулева.

Иванка ВАТЕВА
ivanka.vateva@posredniknews.com

Подобряваме си 
рейтинга по прозрачност

Повече за анализа и целите на 
Програма Достъп до информация - 
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четете в следващ брой
Програма Достъп до информация 

Макар да не беше 
изпълнен с толкова 
драматизъм както за 
България, вчерашни-
ят ден, 18 февруари, 
беше важен за Пле-
вен. Общинският съвет 
трябваше да обсъди и 
приеме бюджетът за 
тази година. За първи 
път преди да е приет 
отчетът за 2012-а, за 
втори път при мнозин-
ство на ГЕРБ, подкре-
пяно от група “Цен-
тър”, за пореден път 
без особени промени 
по внесения проект 
и с неособено бурни 
дебати, в повечето от 
които имаше упражне-
ния по красноречие, 
нежели идея за смис-
лена промяна.

След като кметът 
проф. Стойков изчете 
варианта за решение, 
който предлага, вре-
менно председателс-
тващата заседанието 
Петя Василева запоз-
на залата със станови-
щата на постоянните 
комисии. Оказа се, че 
предложения за про-
мени са направили 3 
от тях, като някои са 
общи за две комисии, 
заседавали съвмест-
но - икономическата и 
бюджетната, а третата 
е тази по култура и 
вероизповедания. Ин-
тересното е, че 

повечето 
предложени 
промени са 
в Културния 
календар

За да не ви държим 
в напрежение, съоб-
щаваме, че всички те 
бяха приети. Така су-
мата от 20 000 лева за 
Общински читалищен 
съюз мина в “Резер-
вен фонд”, към точка-
та за подпомагане на 

издателска дейност 
на плевенски автори 
и плевенски брой на 
сп. “Пламък” беше до-
бавено “и творби на 
Г.П.Домусчиев”, а в до-
пълнителна точка бяха 
вписани 2 000 лева за 
връчване на ежегодни-
те награди КДК-арт”. 
По този начин резер-
вите намаляха от 10 
000 на 6 200 лева. Иде-
ята на о.р. полк. Кра-
симир Атанасов като 
председател на Обе-
динение на запасното 
войнство на Плевен и 
региона за отбеляз-
ване на 3 годишнини 
- от Одринската бит-
ка, от Дойранската 
епопея и победата в 
Сръбско-българската 
война, остана за до-
изясняване.

В едно от изказвани-
ята си Георг Спартан-
ски направи още едно 
предложение с култу-
рен характер - да се 
увеличи сумата, пред-
видена за поредното 
издание на биенале 
“Фодар” от 6 500 поне 
на 13 000 (при поиска-
ни 15 000) лева, като 
половината се вземе 
от средствата за ко-
ледни и новогодишни 
празници. То не беше 
прието.

С културата - дотук.
За хронологията на 

следобедната част от 
заседанието (бюдже-
тът беше гледан след 
обедната почивка на 
съветниците) е много 
важно

да споменем 
хронометъра

Всяко обявяване от 
страна на председа-
теля, Дарин Ангелов, 
на минутите, с които 
разполагат групите, 
предизвикваше бурни 
реакции от страна на 

опозицията - и отляво, 
и от дясно. Особено 
гласовита беше Милка 
Цветанова от БНД, ко-
ято скачаше всеки път 
когато Ангелов обявя-
ваше, че на ГЕРБ им 
остават 20, съответно 
11, 7 и 4 минути, а

резервите 
на БНД се 
топяха като 
лед, разбит 
от метеорит

Не сме засичали точ-
но, но в размяната на 
чуденки, възмущение и 
обяснения отиде около 
20 процента от вре-
мето за изказвания. 
Тон даде с първото 
си включване екскме-
тът Зеленогорски, като 
“заплаши”, че за отчи-
тане на времето си во-
дят нотарисус, а след 
секундна пауза добави 
“Шегувам се”.

Изявленията откри 
Георг Спартански, кой-
то повтори тезата си, 
че този бюджет е во-
допад от цифри, зад 
които не се виждат 
политики, цели и при-
оритети. Той акцентира 
на факта, че

5 от 12-те 
постоянни 
комисии 
не са 
одобрили 
проектобю-
джета

което според него, 
при мнозинство на 
ГЕРБ в повечето от тях 
не е нищо друго, освен 
бламиране.

Кметът Стойков от-
говори кратко, като 
повтори няколко важ-
ни цифри, говорещи за 
това, че 

приоритетни 
са 
социалната 
сфера и 
конкретно 
ремонти, 
изграждане 
и издръжка 
на детски 
градини

финансовата стабил-
ност и реализация на 
проектите с европейс-
ки средства.

“Вие какво очаквате 
от един бюджет, освен 
цифри - обърна се към 
колегата си Спартанс-
ки Владислав Николов 
от ГЕРБ. - Изказвате 
се неподготвен”. За 
нюансите при реален 
и бюджетен дефицит 
и защо дори налични 
пари (като например 
в банкови сметки на 
Общината) се записват 
със знак минус говори 
и Мартин Митев.

Пенчо Карагьозов 
от БСП сподели при-
теснението си от това, 
че без отчет на стария 
бюджет, без анализ, 
не може да се говори 
задълбочено и конкрет-
но. Според него, общо 
приходите падат. “Зала-
га се ръст от данъчни 
и неданъчни приходи, 
изтъкна социалистът. 
Разчетът за 2012 г. е из-
пълнен на 95%, докато 
през 2011-а изпълнени-
ето е било 87.5 на сто 
- може би

тогава е бил 
напомпан 
предизборно

Но сега отиваме на 
отчета от 2012-а, ще го 
постигнем ли?”, попита 
социалистът.

Стегнато, най-вече 
заради намаляващия 
лимит от време, се 
изказа Найден Зеле-
ногорски. Той сподели, 
че е съветник от 1991 
г., но няма спомен да 
е гледан нов бюджет, 
без да се гледа отчет, 
което е нарушение на 
собствената Наредба 
10 на ОбС - Плевен. 
Искам да станат ясни 
още няколко неща, 
каза той - че все пак 
ще имаме нов общинс-
ки дълг, от 8.5 милиона 
лева. Много пъти сме 
говорили за това, по 
колко проекта може 
да работи една общи-
на. Може да има мно-
го проекти, а да няма 
ресурс да ги обслужва, 
включително финансо-
во. “Смятам, че

това, което 
правим по 
Водния 
цикъл, е 
контрапродук-
тивно

Трябваше да изчака-
ме следващия програ-
мен период и да си из-
работим собствен про-
ект за цялата община, 
а не съвместно с Дол-
на Митрополия”, обяви 
Зеленогорски и зададе 
3 конкретни въпроса - 
какво става с идеята 
за високотехнологична 
зона до “Метро”, има ли 
проекти за двете нови 
детски градини, обяве-
ни от кмета и къде са 
300-та хиляди лева, обе-
щани за футболен клуб 
“Спартак 1919”.

Това са временни 
дългове, които осигу-
ряват необходимите 
средства за проекти, 
обясни кметът Стойков 
за заема от ФЛАГ. По 
водния цикъл за поре-
ден път той обясни, че 

Съветниците приеха Бюджет 2013 на Плевен

Много шум за... същото
фатално е бил изпус-
нат срока Плевен да 
кандидатства самос-
тоятелно, в периода 
за проекти на населе-
ни места с над 100 000 
еквивалент жители. А 
също, че няма как да 
се направи за цялата 
община. Шансът беше 
да се включим към Дол-
на Митрополия и ние 
гои направихме, заяви 
проф. Стойков.

В оставащите на гру-
пата му броени секунди 
Спартански обяви, че 
“тъй като тук управ-
ляващите се канят да 
товарят гражданите с 
такси, отменени от ВАС 
(бел.ред.: “Посредник” 
ви информира подроб-
но за отмяната на про-
мените в Наредба 20 от 
декември 2011 г.), за 
да бъркат в джоба на 
плевенчани

отиват на 
прокурор

След закъснял и не-

успешен опит на Или-
ян Й
успешен опит на Или-
ян Й
успешен опит на Или-

ончев от БСП да 
бъде удължено времето 
за дебати съветниците 
преминаха към гла-
суване на няколкото 
предложения. А след 
гласуване на целия бю-
джет, за който дадоха 
24 гласа ГЕРБ, “Атака” 
и съветниците от група 
“Център”, включваща 
“Солидарност”, НДСВ, 
РЗС и “Гергьовден”, 
против, с 8 гласа бяха 
БНД, а петимата при-
състващи от БСП на-
тиснаха “въздържал 
се”, всички се разоти-
доха. Най-вероятно - на 
вечеря.

За питанията на Георг 
Спартански към кмета 
относно новогодишния 
купон на общинската 
администрация, лип-
сата на общоградски 
празник на площада и 
разминаването в моти-
вите за това, четете в 
следващия ни брой.

Иванка ВАТЕВА
ivanka.vateva@posredniknews.com
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