Бележки по отговора на МРР(Изх.№02-02-69/15.05.2014г.) на писмо на народните представители от 6-ти
МИР , Тотю Младенов и Петя Аврамова заведено под вх.№ 02-02-69/16.04.2014г. ОТНОСНО „Реалното
изпълнение на проектBG161PO001/4.1-04/2010/065-02
От отговора на писмото от МРР е видна следната хронология на фактите:
1. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 14.06.2012г. с обща стойност на
допустимите разходи 917 458.48 лв., със срок на изпълнение 20 месеца и за краен срок 14.02.2014г.
2.На 14.02.2013г. е постъпило искане от бенефициента за 305 054.95ЛВ. , което е изплатено.
3. На 01.07.2013г. е постъпило искане от бенифициента за междинно плащане в размер на 295 731.08 лв.
, което е изплатено в размер на 261 475.66лв. – БЕЗ ПРОВЕРКА НА МЯСТО.
ЗНАЧИ ДО ТУК СА ИЗПЛАТЕНИ 566 530.61лв.
4. На 21.10.2013г. е подписан анекс към договора, засягащ намаляване на размера на безвъзмездната
финансова помощ по договора с повече от 15% , в резултат на проведени от бенефициента процедури за
възлагане на обществени поръчки. ( !?!? близо 4 месеца след като са изплатени 62 % от допустимите
средства). Така новата сума на допустимите разходи става 868 086.08 лв. Така изплатената сума става 65%
от всички допустими разходи.
5. На 18.12.2013г.е подписан анекс, относно промяна , изразяваща се в замяна на видове и количество
СМР с нови видове и количество СМР, във връзка с настъпили непредвидени обстоятелство (!?) по време
на строителството(каквото в същност не е имало ) и разработено ново конструктивно решение за
подпорната стена - предвидената бетонова конструкция е заменена с габиони (пълно с камъни и пръст
телени мрежи).
По нататък в писмото е казано, че преди подписването на този анекс от 18.12. 2013г. бенефициента е
представил документи, относно спирането на СМР на обекта с акт обр.10 от 05.04.2013г., поради
високите води на р. Огоста в следствие на падналите проливни дъждове. (Цялото село знае , че до м
06.2013г НЕ СА ИЗВЪРШВАНИ НИКАКВИ СМР, за да бъдат спрени.) и акт Обр.10 от 28.06.2013г. поради
необходимостта от ново техническо решение относно промяна в хидрологията на р. Огоста в следствие на
изградената и въведена в експлоатация през октомври 2011г МВЕЦ „Елена“. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ КОГАТО Е ПОДПИСВАН ДОГОВОРА И КОГАТО Е ИМАЛО КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ МВЕЦ „Елена“ е
съществувал и следователно НИКАКВА ПРОМЯНА НА ХИДРОЛОГИЯТА НЕ Е ИМАЛО ПО ВРЕМЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО на СМР, за които се твърди, че са извършени. Обърнете внимание – Изпълнени са 62%
(според бенифициента и контролиращия орган) от СМР, които са изплатени на 01.07.2013г. по проекта
преди промените в анекса от 18.12.2013г. т.е. за изграждане с бетонова конструкция – Очевидно е, че не
е имало никакви СМР освен помощните (канал и прегради на р.Огоста)
6. На 13.02.2014г. Бенифициентът прави заключителна пресконференция, на която ОБЯВЯВА, ЧЕ
ПРОЕКТА Е ЗЪВЪРШЕН и на 14.02.2014г. бенифициентът е депозирал искане за окончателно разплащане
на стойност 254 425.45лв. – С КОЕТО ПОТВЪРЖДАВА ЗА ЗАВЪРШЕНИ СМР.
7. На 11.03.2014г. е осъществена проверка на място, на която са установени НЕДОВЪРШЕНИ СМР ,
възлизащи на около 10% от общата стойност на договора.
НА САТЕЛИТНАТА СНИМКАТА НА GOOGLE EARTH, която по една случайност е правена на
18.03.2014г (вижда се от информацията на Google) се вижда, че са изградени само около 65 метра
(от 465 м по договор или САМО 14%) от предпазната стена . Като временния канал и временните
преградни стени на р.Огоста са си там ИНЕ СА ПРЕМАХНАТИ, КАКТО Е ПО ДОГОВОРА ЗА СМР. В
момента , 10.06.2014г. има изградени около 170м от Предпазна стена (от 465 м по договор) –
ВСИЧКО ТОВА Е СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТОТАЛНА ФАЛШИФИКАЦИЯ, ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ С

НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗМАМА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО от страна на
бенифициентът, изпълнителят и КОНТРОЛИРАЩИЯТ ОРГАН.

До жълтата линия е изградената стена към 18.03.2014г. Етикета показва действителната дължина на
жълтата линия.Предпазната стена по договор трябва да е от началото на жълтата линия (горен край)до
временната преградна стена вляво.

