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Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

ОТНОСНО: Наложени финансови корекции на Община Смолян от 

управляващите органи по десет обществени поръчки по проекти, 

финансирани от ОП „Добро управление“ и ОП „Региони в растеж“ в 

размер на 600 000 (шестстотин хиляди) лева поради допуснати груби 

нарушения на Закона за обществените поръчки и Правилника за 

неговото приложение.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
На 13.06.2019 година по покана на главния редактор на 

вестник „Отзвук” беше проведена информационна среща, на която 

присъстваха част от общинските съветници. На срещата бяхме 

запознати с резултата от съвместните журналистически 

разследвания от вестник „Отзвук“ и антикорупционната платформа 

„За истината“. Същите бяха и публикувани през последните две 

години, и стояха на вниманието на широката общественост. При 

извършените разследвания са констатирани редица нередности при 

възлагането на обществени поръчки от кмета на община Смолян г-н



Николай Мелемов. В тях се сочи, че Община Смолян е използвала 

незаконосъобразни критерии за подбор като „Организация за 

изпълнение на поръчката”, „Организация на персонала“, „Стратегия 

за управление на риска“, и които са довели до необосновано 

ограничаване на участници в конкурсите.

Нарушенията на Закона за обществените поръчки са

констатирани и от управляващите органи на ОП „Региони в 

растеж  “  и ОП „Добро управление “ при верифициране на разходите 

по проектите:

- „Посоката е ОИЦ -  Смолян, възможностите много“, 

финансиран по Оперативна програма “Добро управление“

- „Изпълнение на интегрирани планове за градско

възстановяване и развитие”, финансиран по ОП „Региони в 

растеж”

- „Обновяване на енергийната ефективност на образователна 

инфраструктура в гр. Смолян“, финансиран по Оперативна 

програма „Региони в растеж“

С решения № ФК- 2018-106 от 12.01.2018 г. и ФК-2018-124 от 

29.06.2018 г. директорът на Дирекция "Добро управление" към 

Министерски съвет в качеството си на Управляващ орган на ОП 

„Добро управление“ е наложил финансови корекции по проект 

„Посоката е ОИЦ Смолян -  възможностите много“. Санкциите са 

обжалвани от кмета на Община Смолян пред Административен съд 

-  София-град и с решения по адм. дело № 1228 от 15.03.2018 г. и 

адм. дело № 7741 санкциите са потвърдени. По адм. дело № 1228 

решението е окончателно с решение на ВАС от 08.04.2019 г.

С решения № РД-02-36-1193 от 27.09.2018 г., № РД-02-36-1387 

от 26.10.2018 г., № РД-02-36-1394 от 29.10.2018 г., № РД-02-36-1422



от 02.11.2018 г., № РД-02-36-1450 и РД-02-36-1452 от 09.11.2018 г. 

и № РД-02-36-1491 от 19.11.2018 г. зам.-министърът на МРРБ г-жа 

Деница Николова в качеството си на Управляващ орган на ОП 

„Региони в растеж“ е наложил финансови корекции по проектите 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие” и "Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“. Финансовите 
корекции са обжалвани от кмета на община Смолян пред 

Административния съд. С решения на Административен съд -  

Пловдив, по адм. дела с № № 3208, 3491, 3540, 3631, 3678, 3715, 

3718 те са потвърдени на първа инстанция. Финансови корекции по 

упоменатите проекти и разноските по делата надхвърлят 600 хиляди 

лева.

На 12 юни 2019 г. се състоя встъпителна пресконференция по 

проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни 

форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. Преди 

встъпителната конференция на 01.03.2019 г. е била обявена 

обществена поръчка „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 

РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“, която не е 

приключила. В методиката за комплексна оценка на офертите 

отново приоритет е даден с 50% тежест на критерия „Организация за 

изпълнение на поръчката.“

С оглед гореизложеното, в защита ма обществения интерес 

и задължението на Общинския съвет е да осъществява текущ и 

последващ контрол при управлението и разходването на 

публичните финанси, НА ОСНОВАНИЕ чл. 21 ал. 1, т. 23, във



връзка с т.24 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, предлагаме на 

Общинския съвет да приеме следния ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. На свиканото заседание кметът на община Смолян да 

запознае Общинския съвет с цялата информация по 

издадените решения за налагане на финансови корекции по 

ОП „Региони в растеж“ и ОП „Добро управление“.

2. Задължава кмета на Община Смолян да съобрази 

прилаганите методики за комплексна оценка на офертите 

при всички предстоящи обществени поръчки с мотивите за 

налагане на финансови корекции на УО на ОП „Региони в 

растеж“ и УО на ОП „Добро управление“ и постановените 

съдебни решения във връзка с наложените на Община 

Смолян финансови корекции.

3. С оглед недопускане на бъдещи финансови корекции по 

проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства в гр. 

Смолян“ препоръчва на кмета на община Смолян да 

прекрати обществената поръчка „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ 

СГРАДИ“, обявена на 01.03.2019 г.

4. Общинският съвет възлага на кмета на община Смолян да 

потърси дисциплинарна и служебна отговорност от лицата, 

които са допуснали нарушенията, довели до финансовите 

корекции.

5. Председателят на Общинския съвет да изпрати материалите 

от заседанието на Окръжна прокуратура -  Смолян, която да 

извърши проверка с оглед на евентуални извършени 

престъпления от длъжностни лица в Община



Смолян, участвали в подготовката и реализацията 

проектите, по които има наложени финансови корекции.

13.06.2019 година

ВНОСИТЕЛИ:


