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                                                                                                   Препис! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1185 
 

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.06.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 52 

 

 

              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. 

           Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Група 

общински съветници , на основание чл. 21 ал. 1, т. 23, във връзка с т.24 и във връзка 

с ал. 2 от ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И: 

 

 

           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“. 

29-26-15 

         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. 

29-26-14 

         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., както и всички не 

приключили обществени поръчки. 
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29-26-14 

        4.Общинският съвет препоръчва на кмета на община Смолян да потърси 

дисциплинарна и служебна отговорност от лицата, които са допуснали нарушенията, 

довели до финансовите корекции. 

29-26-15 

         5.Председателят на Общинския съвет да изпрати материалите от заседанието 

на Окръжна прокуратура - Смолян, която да прецени необходимостта да извърши 

проверка с оглед на евентуално извършени престъпления от длъжностни лица в 

Община Смолян, участвали в подготовката и реализацията на проектите, по които 

има наложени финансови корекции.   

        29-26-14                           

 

 

 

                                                                                                                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

                                                                                                        /инж. Данчо Киряков/ 

 

 

 

Вярно с оригинал, 

М.Иванова – гл.експерт  


