ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЧИРПАН
ПИТАНЕ
ОТ ХРИСТО СТЕФАНОВ, КАТЯ РАБАДЖИЕВА, СТЕФАН РАДЕВ, Д-Р НИКОЛАЙ
СТОЯНОВ И ИВАН СТАНЧЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ГЕРБ”
На основание чл.20, ал.1, т.2 и чл.105 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация внасяме следните актуални въпроси:
ОТНОСНО: състоянието на проектите с европейско финансиране за
периодите 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.
Уважаема госпожо Петкова,
І. Какво е състоянието на проектите с европейско финансиране за

периода 2007 – 2013 г., които Община Чирпан е реализирала ?
Съществува информация, че има наложена финансова корекция от
Държавен фонд „Земеделие“ по проект „Реконструкция и рехабилитация
на водоснабдителни системи и съоръжения“ по ПРСР.
От отговор на Министъра на земеделието по повод питане от страна на народен
представител става ясно, че финансовата корекция е наложена защото при проверка е
констатирано нарушение на Закона за обществените поръчки – класирана е на първо
място оферта не отговаряща на изискванията. Също така след административни
проверки на място „са установени несъответствия – включително изпълнените и
подлежащи на закриване строителни работи, не са изцяло удостоверени чрез съставяне
по надлежния ред на актове образец 12“.
Община Чирпан води дело срещу ДФ „Земеделие“, като извършва действия,
които единствено целят бавене на процеса. В същото време досега Община Чирпан не е
поискала по делото в Софийски градски съд да бъде включена фирмата изпълнител и
фирмата извършила строителния надзор, за да отговарят за изпълнението си.
1. Какви мерки ще предприеме Община Чирпан срещу фирмата
отговаряща за строителния надзор?
2. Какви мерки ще предприеме Община Чирпан срещу фирмата
изпълнител?
3. Защо не са предприети до този момент? / Давността за търсене на
отговорност ще изтече /.

4. Има ли наложени финансови корекции и по други проекти,
финансирани със средства по европейски програми за периода 2007 –
2013 г. Ако има, моля, посочете конкретните проекти и точен размер на
корекцията за всеки от тях?
ІІ. Кандидатствала ли е Община Чирпан с проекти по подмярка 7.2.

от мярка 7 от ПРСР 2014-2020? В случай, че са отхвърлени, посочете
какви са мотивите?
III. Община Чирпан има наложена през лятото финансова корекция

от Управляващия орган на ОПОС /Оперативна програма Околна среда/
заради нарушение на Закона за обществените поръчки по проект
“Изграждане на ПСОВ”. Стойността на финансовата корекция е 5% от
299 900 лв. или почти 15 000 лв. Причината са недобре подготвени
документи за обществената поръчка.
1. Кой е отговорен за това?
2. Какви мерки ще предприеме Община Чирпан?

Желаем на въпросите ни да бъде отговорено писмено и устно на заседание на
Общински съвет – Чирпан.
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