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Инж. Мария Башева, 
председател на 
ОП Габрово

Kамарата на строи-

телите в България (КСБ) 

инициира обща работна 

среща с три областни 

администрации – Габро-

во, Разград и Русе, цел-

та на която бе да се 

обсъдят възможните 

механизми за повиша-

ване прозрачността на 

обществените поръчки 

за строителство. Съби-

тието, домакинствано 

от областния управи-

тел на Разград д-р Деян 

Димитров, се реализира 

в рамките на проект 

„Заедно за по-прозрачни 

обществени поръчки в 

строителния сектор“, 

който КСБ изпълнява 

през последната годи-

на. На него присъстваха 

също областният упра-

вител на Габрово Ралица 

Манолова, зам. област-

ният управител на Раз-

град Драгомир Златев, 

служители на област-

ните управи в Разград, 

Габрово и Русе.

От страна на КСБ 

участие  във  форума 

взеха инж. Мария Баше-

ва, председател на ОП 

на КСБ – Габрово, инж. 

Михаил Драганов, пред-

седател на ОП на КСБ 

– Разград, и секретарят 

на ОП Разград Павлина 

Пеева. 

В рамките на сре-

щ а т а  и н ж .  Б а ш е в а 

представи основните 

дейности по проекта и 

тяхното изпълнение, из-

вършения мониторинг на 

обществени поръчки за 

идентифициране на при-

чини за промяна и пре-

кратяване на тръжните 

процедури след тяхното 

обявяване, проведените 

обучения за фирми от 

строителния бранш и 

обсъждания. Специално 

внимание бе обърнато 

и на резултатите от 

направеното мащабно 

проучване сред строи-

телните фирми относно 

прозрачността при обя-

вяване и възлагане на 

поръчките и съществу-

ващи корупционни прак-

тики.

Една от заложените 

по проекта дейности е 

създаването на Об-
ластни съвети за 
прозрачност и отчет-
ност на обществени-
те поръчки 

като механизъм за 

преодол яване  на  ко -

рупционни  практики . 

И н ж .  М ари я  Б а ш ев а 

предложи подобен съвет 

да се сформира пилотно 

към трите администра-

ции – Габрово, Разград и 

Русе. 

„Борбата с корупци-

ята е в дневния ред на 

правителството“, заяви 

Ралица Манолова „Ние 

като областни управи-

тели отчитаме важ-

ността на политиките 

за превенция и проти-

водействие на корупци-

ята не само в сектор 

„Строителство”, но и 

във всички останали 

отрасли. Аз виждам мяс-

тото на темата като 

част от работата на 

Областните съвети за 

превенция и противо-

действие на корупцията. 

Един от основните про-

блеми е, че получаваме 

само анонимни сигнали, 

а в такива случаи няма 

как да бъдат предприети 

конкретни действия от 

компетентните органи. 

Въпреки това нашата 

роля може да бъде да 

повдигаме непрекъснато 

въпроса и да информира-

ме обществеността, 

както и да координираме 

и обединяваме усилията 

на повече институции и 
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заинтересовани страни 

за постигане на по-зна-

чими резултати”, бе ко-

ментарът на Манолова 

по повод отправеното 

предложение. 

Д-р Деян Димитров 

също изрази готовност-

та си за подкрепа на 

дейности, насочени към 

създаване на условия за 

равни възможности за 

конкуренция в конте-

кста на политиката на 

правителството за ну-

лева толерантност към 

корупцията. Ралица Ма-

нолова добави, че е необ-

ходимо да се 

предприемат кон-
кретни действия, 
касаещи работата на 
Областните съвети 

за превенция и проти-

водействие на корупци-

ята и по-активно взаи-

модействие и обмяна на 

опит между институци-

ите с цел мултиплицира-

не на добрите практики. 

„Темата е изключително 

чувствителна и акту-

ална и е необходимо да 

се предприемат стъпки, 

които водят до реална 

ефективност и повиша-

ване на прозрачността”, 

изтъкна още тя. 

Секретарите на Об-

ластните съвети за 

превенция и противодей-

ствие на корупцията от 

Габрово и Разград прове-

доха и допълнителни раз-

говори за обсъждане на 

бъдещи възможности за 

повишаване на прозрач-

ността и отчетността 

при обявяването на об-

ществените поръчки на 

местно ниво.

Дискутиран бе и 

проблемът с драстич-
но повишените цени 
в строителството и 
необходимостта от 
индексиране на дого-
ворите. 

Председателите на 

ОП Габрово и Разград за-

явиха, че това е най-при-

оритетният проблем за 

Камарата на строители-

те в България, за който 

спешно се търси реше-

ние, и представиха пред-

ложените до момента 

методики за индексация.

В края на срещата 

бе постигнато принцип-

но съгласие от страна 

на областните адми-

нистрации на Габрово и 

Разград да бъдат сред 

пилотните институции, 

в които за първи път ще 

бъде създаден и тестван 

на практика механизъм 

за прозрачност в рабо-

тата на ведомствата 

по отношение на об-

ществените поръчки, 

който след това да се 

мултиплицира в цялата 

страна. 

Разгледани  бяха  и 

други инициативи с по-

тенциал за партньор-

ство между областните 

администрации в конте-

кста на подобряване на 

средата за строително-

то предприемачество. 

Очакванията са тази 

среща да е началото на 

активно сътрудничест-

во между областните 

администрации и Кама-

рата на строителите, 

която е сред основните 

браншови организации.


