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Прессъобщение  

 

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се подигра със законите на Република 

България, след като не изпълни задължителните указания на Комисията за защита на 

конкуренцията и на Върховния административен съд. Това се казва в официална 

информация на строителна компания „Добруджа билдинг“ ЕООД до медиите.   

От „Добруджа билдинг“ посочват, че на 17 февруари 2020 г. са обжалвали пред 

КЗК решение No Р-4/07 февруари 2020 г. на кмета на община Добрич Йордан Йорданов 

за определяне на изпълнител и по двете обособени позиции на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, 

обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Добрич по 

обособени позиции”. 

Поръчката обхваща емблематични за града сгради и паметници, някои от които 

са: Къща - музей „Йордан Йовков“, обекти от комплекс „Старият Добрич“, 

Часовниковата кула, Халите, „Дом, майка и дете“, ОУ „Отец Паисий“, редица детски 

градини и др.  

За изпълнители на двете обособени позиции кметът избира две варненски 

дружества – "ХАЯ-С" ООД и "Хранкотош" ЕООД.  

Добричкото дружество решава да потърси правата си по съдебен ред, в резултат 

на което обжалва решението на кмета пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).   

КЗК разглежда детайлно цялата поръчка и стига до мотивирано заключение, че 

участникът "Добруджа билдинг" ЕООД неправилно е отстранен от участие по обособена 

позиция №1 и по обособена позиция №2. Доказателствата по делото са дали основание 

на Комисия за защита на конкуренцията да задължи Възложителят  - община Добрич, да 

разгледа повторно техническото предложение на участника "Добруджа билдинг" ЕООД. 

Според Комисията неправилно са оценени техническите предложения и на спечелилите 

дружества по двете обособени позиции "ХАЯ-С" ООД и "Хранкотош" ЕООД, които 

противоречат на изискванията на самата Община и следва да бъдат отстранени. 

Решението на КЗК е потвърдено и от Върховния административен съд на Р. 

България, в резултата на което кметът на гр. Добрич Йордан Йорданов следва да 

преразгледа своето решение и да изпълни задължителните указания на ВАС. 

Следва продължителен период на бездействие от страна на кмета, през който не 

се извършва никаква поддръжка на важните за града обекти, независимо че финансиране 

за тях е предвидено. 

Едва на 15.10.2020 г., почти 3 месеца след решението на ВАС, кметът издава 

Решение № Р-69/15.10.2020 г. за класиране и определяне на изпълнител на обжалваната 

обществена поръчка. Само че следва нова изненада – Второто решение е напълно 

идентично копие на първото решение, което е обжалвано и отменено като неправилно, 

както от КЗК, така и от ВАС!! 

„Кметът и неговият екип не са се постарали дори да измислят нови мотиви към 

решението, а са преписали дословно съдържанието на отмененото решение. 
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Резултатът от това беззаконие е, че двете варненски дружества ОТНОВО са избрани за 

изпълнители на важните за града ни обекти, а спечелилият делата в съда участник – 

„Добруджа билдинг“ ЕООД отново е отстранен, независимо, че Комисията за защита на 

конкуренцията, Върховният административен съд и закона застават зад него!“, заяви 

собственикът на „Добруджа билиднг“ ЕООД Мирослав Петров 

 

гр.Добрич     

27.10.2020г.     
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