
Публикуваме без редакция писмо от г-н Иван Цветков, директор на фирма "Галактика 03 " 
ЕООД - Враца. 

Уважаеми г-н Данев, 

Преди два дни, по сутрешния блок на Нова телевизия, посочихте  измамния начин по който се 
изпълняват обществените поръчки като се възлагат на "големи" фирми, след което обектът се 
прехвърля на кухи  фирми, които наемат подизпълнители на крайно унизителни цени, като в повечето 
случаи въобще не им се заплаща нищо. Фирмата ни "Галактика 03 " ЕООД гр. Враца, на която съм 
директор, остана измамена ( и не само ние ) от водния цикъл на гр. Враца. 

Вече две години, ние водим борба да си получим парите  - напълно безрезултатно. На 31.08 м.г , 
протестирахме пред Общината - резултат никакъв. На 14. 10 м.г , протестирахме пред Министерски 
съвет , заедно с измамените малки и средни фирми, потърпевши от водния цикъл на гр. Силистра. 
Отново никой не ни обърна внимание. На 14.12.м.г , на протеста пред Народното събрание, към нас 
се присъединиха и измамените колеги от водния цикъл на гр. Хисаря. Отново нищо.  В началото на 

годината, с писмо до министър-председателя, главния прокурор, Главна дирекция оперативна 
програма "Околна среда", кмета на Враца и Областния управител, потърсихме, за пореден път, 
съдействие за решаване проблема с разплащането. 

От всички инстанции възложиха на кмета на града  Калин Каменов да се намеси и да намери решение 

на възникналия финансов спор. На всичко това, той погледна с пренебрежително отношение  и дори 
не си направи труда да изпълни това, което му възложи Министерския съвет и Оперативна програма 
"Околна среда". Наложи се от ОПОС, втори път да му напомнят като посочиха, че ако не се реши 
спорът, ще бъде направена проверка и за допуснатите нередности по водния цикъл, ще бъде 
наложена финансова корекция.  

На срещата, която проведохме преди два месеца в ОПОС, поискаха да им представим доказателства 
за извършените нередности по усвояването на евросредствата. Тези доказателства ние ги 
представихме и от тях личи, че изпълнителят на обществената поръчка е декларирал ,че има 
собствени сили и ресурси да изпълни обекта , без да ползва подизпълнители . За това е подписана 
декларация  по която за неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

 В нарушение на подписания договор с Община Враца, вече 4 години обектът Воден цикъл на Враца 
се изпълнява от подизпълнители , като през обекта преминаха над 50 фирми от цялата страна със 
съмнителна компетенция. Резултатът от това е КАТАСТРОФАЛЕН. Не само от причинените измами е 
евросредстствата , но и от качеството на изпълнение на обекта. В следствие на некомпетентност и от 
допуснати груби технически грешки, сега в  гр. Враца не малко участъци се разкопават втори път и 
се подменят тръби. Инфраструктурата в града е по-зле от 24.01. 1944 г., когато бяха американските 
бомбардировки. 

Аз се убеждавам, че след като не се вземат никакви мерки от органите имащи компетентност да 
ръководят този процес и да контролират управлението  на средствата на европейските общности ,  те 
имат някаква закрила на по-високо ниво на държавното управление. Не е допустимо  в една нормална 
държава измами от подобен характер , с огромни мащаби , да се повтарят на всеки един следващ 
обект. Малкия и среден бизнес в България е безперспективен и обречен на ФАЛИТ.  

Предлагам Ви, в удобно за Вас време да се срещнем, за да изложа и други интересни факти в тази 
връзка. 

                                                                                                                       инж. Иван Цветков 

                                                                                                                       "Галактика 03 " ЕООД  

  

                                                                                                                           

 


