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от 2 млн. лева
Добавена: 25.03.2015г.

Няма  основание  средствата  от  срочния  депозит,
открит през месец февруари 2013 г. с решение на

Великотърновския общински съвет, да се отблокират. Това заяви на пресконференция
ръководителят на групата на общинските съветници от БСП Валентин Ламбев по повод
предложението на кмета на общината наличните в сметката 2 млн. лв. да се използват за
обортни  средства  по  проект  „Изграждане  на  регионална  система  за  управление  на
отпадъците”.  „Депозитът се е формирал от надплащането на такса смет в общината и
тези средства са генерирани в годините назад с еднаединствена цел. Когато заработи
новото  регионалното  депо  и  когато    рязко  трябва  да  бъде  увеличена  такса  смет,  тези
средства да послужат като буфер за плавно увеличение на таксата за гражданите. След
пускането в експлоатация таксите ще бъдат в пъти повисоки. А предложението на кмета
е  тези  пари  да  бъдат  предоставени  на  изпълнителя  и  да  бъдат  възстановени  след
окончателното  завършване  на  проекта  и  след  като  бъдат  разплатени  разходите  от
оперативния орган”, коментира Ламбев. 
„До момента община Велико Търново е получила 11 млн. лв. за строителството – 6,5 млн.
в  аванс  и  4,5  млн.  междинно  плащане,  а  извършените  строителни  дейности  не
надхвърлят  1,5  млн.  лв.  Считаме,  че  не  е  целесъобразно  тези  средства  да  бъдат
освобождавани и да бъдат харчени за строителството на депото, тъй като управляващият
орган  разплаща  текущо  всички  извършени  дотук  строителномонтажни  дейности”,
добави Валентин Ламбев. Според него не е ясно и как би се променило съотношението
между дяловото участие на шестте общини в регионалната система за управление на
отпадъците. 
64 точки са включени в проекта за дневен ред на заседанието на местния парламент,
което ще се проведе утре. Една трета от материалите /23 точки/ са внесени след 13 март,
когато е бил крайният срок. Според Петко Тюфекчиев това първо „издава стихийност в
работата  на  Общинския  съвет  и  липса  на  планиране.  Второ,  води  до  влошаване  на
качеството на работата и ще лиши от възможност Общинския съвет информирано и в
дебат да вземе решение по някои основни въпроси, които са свързани с развитието на
община Велико Търново”. 
Социалистите  ще  гласуват  утре    за  отлагане  на  решение  по  инвестиционно
предложение. То е депозирано от софийска фирма, която има намерение да строи вилно
селище  с  22  къщи  в  землището  на  Малки  чифлик.  За  да  се  стигне  до  парцела  при
изграждането на обекта обаче, тежките автомобили трябва да преминават през улична
мрежа  на  Шереметя.  Срещу  това  са  кметът  и  жителите  на  населеното  място.
Възраженията  им  обаче  не  са  представени  към  материала.  Има  становище  само  на
кмета  на  Малки  чифлик,  което  е  положително,  обясни  Тюфекчиев.  По  негови  думи
общинските  съветници  не  са  против  инвестицията,  но  искат  да  се  вземат  предвид  и
позициите на живеещите в Шереметя и да се определи алтернативен път. 
  
  
  
Галя Бояджиева 
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