Информация за текущо изпълнение на проекти с Европейски средства

За настоящия програмен период 2014-2020г. Община Дупница работи по проекти с
подписани договори с ОП „Региони в растеж” и ОП „Околна Среда” на обща стойност
28 594 128 лв. както текущото изпълнение е както следва:
1. Първият етап от проекта за реконструкция на жк. „Бистрица“, на стойност 5 626 494
лв. вече приключи и се очаква одобрение на втори етап за сумата от 1 122 037 лв.
2. До дни ще бъде завършен проект Интегриран Градски Транспорт на стойност
7 074 960 лв. В момента текат довършителни работи и отстраняване на забележки по
строителството.
3. Работата по проект Въвеждане на енергоспестяващи мерки на 7 броя жилищни
сгради на стойност 2 478 881 лв. приключи. Предстои проверка и верификация на
дейностите от управляващия орган на ОПРР.
4. Завършено е строителството на сграда по проект „Дом и семейство за всяко дете” на
стойност 400 050 лв. за настаняване на 12 деца.
5. Работи се усилено по строителството на преходно жилище по проект „Подай ръка”
на стойност 396 393 лв. със срок за изпълнение средата на месец октомври 2019 г.
6. В ход е строителството на детска градина в жк. „Бистрица“ и физкултурен салон в
ОУ „Неофит Рилски“ на обща стойност 1 300 000 лв., които се очаква да приключат
през месец октомври 2019 г.
7. По ОП „Околна среда” с проект изграждане на инсталация за компостиране и
предварително третиране на битови отпадъци все още текат обществените поръчки за
избор на изпълнители. Общата стойност на проекта е 11 317 350 лв., а срокът за
изпълнение е месец декември 2020 г. Към момента има наложена финансова корекция
от 16 750 лв.
Вече се наложи като практика на управляващите органи на оперативните програми да
санкционират общините с финансови корекции. Съдилищата в цялата страна са пълни с
жалби на общини по наложени корекции. Община Дупница обжалва по съдебен ред
всеки един такъв възникнал казус.
От всички изпълнявани проекти по ОП „Региони в растеж 2014-2020” на обща стойност
17 276 77 8лв. към момента на Община Дупница са наложени финансови корекции за
465 031 лв., което представлява 2,7% от одобрения ресурс.
Екипът на Община Дупница е силно мотивиран и полага ежедневни усилия за
качествено изпълнение на всички проекти и за защита на интересите на всички жители
на общината.
Общината приема сигнали от граждани на имейл admin@dupnitsa.bg

