Чрез Главния секретар на Община Варна
ДО Кмета на Община Варна
ВЪЗРАЖЕНИЕ
от арх. Калина Тодорова Павлова
Ул.”Васил Кънчев” № 10, Варна
телефони: 0899229006,

ОТНОСНО съществени нарушения при провеждането на
конкурса за длъжността главен архитект на Община Варна
Правно основание: чл.10д ал.3 от ЗДС,
чл.36 и чл.37 от НПКДС

Уважаеми господин Кмет,
На основание и в срока по чл.10д ал.3 от Закона за държавния служител (ЗДС) и
чл.36 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
(НПКДС) се обръщам към Вас с възражение, касаещо съществени нарушения на
нормативно определената процедура при провеждането на конкурса за длъжността
главен архитект, довели до неравнопоставеност на участниците и опорочаването на
този конкурс, в който бях единият от двамата допуснати кандидати.
Искането ми е за насрочване на нов конкурс по следните съображения:
Нарушен е чл.11 от НПКДС, предвиждащ задължението преди съставянето на
списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, всеки член на конкурсната
комисия да попълни декларация за липса на личен интерес от провеждането на
конкурса и липса на отношения с някого от кандидатите, които да пораждат
основателни съмнения в неговата безпристрастност, а в такъв случай съставът на
конкурсната комисия е бил незакононен.
По време на конкурсната процедура председателят на Камарата на архитектите
в България (КАБ), Регионална колегия Варна (РК Варна), арх. Георги Минчев в
качеството си на член на конкурсната комисия изрази в прав текст категоричното си
становище, че подкрепя изцяло и без оглед на резултатите от конкурса другия
кандидат за поста арх. Петър Йорданов. Това означава, че ако арх. Георги Минчев
е попълнил декларация по смисъла на чл.11 от НПКДС, то тогава може да се направи
основателно предположение, че конкурсната процедура е проведена в условията
на извършено престъпление от общ характер, тъй като с оглед пълното
разминаване на публично изразеното становище с текста на декларацията, то тя
започва да прилича на официален документ с удостоверени неверни обстоятелства, с
цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства, а
такова деяние съгласно чл.311 от Наказателния кодекс се наказва с лишаване от
свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване на арх. Георги
Минчев от правото да заема определени държавни или обществени длъжности.
Това становище на председателя на КАБ, РК Варна, арх. Георги Минчев е
потвърдено и пред медиите в обстойно интервю за ВЛАСТТА.КОМ, където той
заявява следното: „Аз не одобрявам нейното поведение. Говори за нисък морал.”,
„Тя, точно в един такъв момент вместо да стои от другата страна на
барикадата, иска да влезе като бацил в общината, за да разстрои съвсем
работата.”, „Другото беше разговор между мен и нея, разбира се, в присъствието
на някои хора, които трябваше да го чуят това нещо. Аз преди тя да си направи
теста не съм казал нищо. Когато тя тръгна да си излиза й казах, че за мен нейното
явяване на конкурса е неморална постъпка.”
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При стартирането на конкурса председателят на комисията господин Куликов
обяви, че натоварен със задачата да организира и осигури съставянето на тестовете
за конкурса е бил именно арх. Георги Минчев, в качеството му на председател на
КАБ, РК Варна. С поведението си по време на конкурса и след това арх. Георги
Минчев доказа отношение към мен, пораждащо основателни съмнения в неговата
безпристрастност. Също така поведението му поражда съмнение за злоупотреба с
тайната на одобрените от него въпроси за теста в полза на подкрепяния от него
кандидат, тъй като отговорен за теста е именно той, независимо от вероятността
другият кандидат да е попълнил теста без грешки само и единствено в резултат на
собствената си по-добра подготовка за конкурса.
Уважаеми господин Кмет, в изказвания за медиите Вие сте подчертавал, че
разчитате изцяло на своите експерти за решаване на важните градоустройствени
проблеми на града, включително и относно проекта за нов ОУП на Община Варна.
Заявихте подкрепа за искането да се провери законността на сделката, с която са
продадени без търг и конкурс 122 дка от крайбрежната ивица и части от Морската
градина на Варна. В тази връзка Ви уведомявам, че арх. Георги Минчев е проектант
на ПП на ПУП за продадената територия, а също така участва в журито на конкурса
за Алея първа, организиран от „Холдинг Варна” АД. Видно от нарочното изявление
на членове на УС на КАБ, РК Варна, участието на арх. Георги Минчев в журито за
Алея първа трябва да се счита като лично, въпреки председателския му пост в КАБ.
С оглед желанието Ви да разчитате на експерти в своята управленска политика
и за да не допуснете да бъдете подведен по отношение на резултатите от вече
проведения конкурс за главен архитект, а също така и по отношение на
градоустройствената политика на Община Варна за в бъдеще, би било резонно да
проверите упълномощаван ли е арх. Георги Минчев да представлява КАБ в
конкурсната комисия и какви точно действия от негова страна са били одобрени. И
всъщност какви и чии интереси защитава той, ако без одобрението на УС на КАБ,
РК Варна толерира единия кандидат и представляват ли те лични интереси?
Заострям вниманието, че дори само съмнението за извършено престъпление от
общ характер по време конкурсната процедура е достатъчно основание за
повторното й провеждане, с оглед извършването на обективен избор на компетентен
и независим специалист на тази изключително отговорна позиция в общинската
администрация - главен архитект на Община Варна.
Ето защо се обръщам към Вас водена от убеждението си, че проблемите с
често губените от Община Варна дела по Закона за достъп до обществена
информация и назрелите проблеми с предварителния проект на ОУП на
Община Варна, могат да бъдат решени с участието на качествени и
неподвластни на корупция експерти в ръководената от Вас общинска
администрация. Не по-малка е и надеждата ми, че е малко вероятно да
възпрепятствате умишлено и публично такъв един процес на обновяване на
общинската администрация, поради което МОЛЯ да уважите възражението ми
и насрочите нов, по-прозрачен конкурс за длъжността главен архитект на
Община Варна при своевременно, а не в последния момент обявени ясни
правила за провеждането му от комисия без участието на арх. Георги Минчев.
Приложения: Заверено копие от статията „Изборът на главен архитект на
община Варна белязан със скандал” и копие от възражението.
Гр. Варна, 19.03.2010 г.

С уважение: .......................................
арх. К. Павлова
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