
 

До 

Общински съвет – Смолян  

 

   

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от 

Николай   Мелемов – кмет на община Смолян 

 

 

ОТНОСНО:  Оправомощаване на кмета на община Смолян да взема всички решения, свързани с 

банковото обслужване на община Смолян, в това число да взема решения за и да одобрява смени 

на обслужващите банки на община Смолян, включително за откриване и закриване на банкови 

сметки на община Смолян и за даване на одобрение за смени на обслужващите банки и 

банковите сметки на второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет към община 

Смолян. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  С оглед постигане на основните принципи, свързани с управление на публичните 

финанси, основано на икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност и 

законосъобразност, е необходимо оправомощаване на кмета на община Смолян да взема всички 

решения, свързани с банковото обслужване на община Смолян, в това число да взема решения за 

и да одобрява смени на обслужващите банки на община Смолян, включително за откриване и 

закриване на банкови сметки на община Смолян и за даване на одобрение за смени на 

обслужващите банки и банковите сметки на второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с 

бюджет към община Смолян. Указанията, дадени в т.40 от ДДС № 06 от 23.12.2019 г., издадено 

от министъра на финансите, изискват извършването на смяна на обслужващата банка на 

общината да е одобрена от общинския съвет или от кмета на общината, доколкото е 

оправомощен за това съгласно съответен акт на общинския съвет.  

С оглед на гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и т.40 от ДДС № 06 от 23.12.2019 г., издадено от 

министъра на финансите на основание чл.133, ал.5, чл.167 и чл.170 от Закона за публичните 

финанси, предлагам Общински съвет – Смолян да вземе следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

Оправомощава кмета на община Смолян да взема всички решения, свързани с банковото 

обслужване на община Смолян, в това число да взема решения за и да одобрява смени на 

обслужващите банки на община Смолян, включително за откриване и закриване на банкови 

сметки на община Смолян и за даване на одобрение за смени на обслужващите банки и 

банковите сметки на второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет към община 

Смолян. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

 

Николай   Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 
 
  


