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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 
№ 665 

 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.01.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33 
 
 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за Поемане на временен безлихвен заем от 
Централния бюджет на Република България с цел погасяване на 
съществуващ дълг на община Смолян. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, 
т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, 
т.5 и чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, чл.52, ал.1, т.2 и чл.103, ал.1 от 
Закона за публичните финанси и чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие да бъде поет краткосрочен дълг от Централния бюджет 

на Република България при следните условия: 
1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната 

му стойност, и валута на дълга: 3 950 000 лв.; 
1.2. Вид на дълга съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг: 

безлихвен заем, отпуснат по реда на Закона за публичните 
финанси; 

1.3. Срокове, начини и намерения за усвояването: 
финансовите средства по дълга ще бъдат използвани за 
погасяване на съществуващ краткосрочен безлихвен заем 
от Централния бюджет на Република България за 
предходната финансова година, отпуснат по реда на 
Закона за публичните финанси; 

1.4. Начин на обезпечаване: финансови средства от местни 
приходи и целеви средства съгласно отпуснати трансфери 
за община Смолян; 
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1.5. Условията за погасяване: в срока по чл.103, ал.1 от 
Закона за публичните финанси; 

1.6. Влияние на дълговото финансиране върху бюджета на 
общината: поемането на предлагания краткосрочен дълг 
не се очаква да окаже неблагоприятно влияние върху 
бюджета на общината, като ще способства за неговото 
нормално изпълнение. 

2. Възлага на кмета на община Смолян да отправи мотивирано 
предложение – искане за отпускане на временен безлихвен заем пред 
Министерство на финансите, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на 
решението по т.1. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда 
на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 
29-27-15 
 

ГЛ. ЕКСПЕРТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
 / В. Бояджиева /  /Димитър Кръстанов/ 
Вярно с оригинала, 


