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ДО 

        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
        ГР. С М О Л Я Н  
 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на План за финансово оздравяване на  Община 
Смолян за периода 2016 – 2017год. 

 
 
 
 

Уважаема  г-жо Председател на Общински съвет СМОЛЯН, 
 
Уважаеми общински съветници, 

 
 Настоящият  План за финансово оздравяване на община Смолян за 

периода 2016-2017г., цели набелязването и изпълнението на система от 
критерии и финансови показатели,определени за наблюдение,с които се цели 
постигане на финансова устойчивост на общинските финанси. 

На базата на резултатите от анализа и оценката на финансовото състояние 
на общината, в изпълнение Решение № 217/15.06.2016год. на Общински съвет 
град Смолян, проведено обществено обсъждане на 09.08.2016год. се предлага 
настоящият План за финансово оздравяване, чрез който да се намалят или 
ликвидират задълженията и ще спомогне за стабилно социално-икономическо 
развитите на общината. 

 
Мерките за изпълнение на Плана за финансово оздравяване  за периода 

2016-2017г., са насочени към оптимално използване на наличните финансови 
ресурси, разкриване и осигуряване на допълнителни приходи по бюджета на 
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общината спрямо първоначалния разчет и стриктно спазване на системите за 
финансово управление и контрол.  

 
Всички мерки намират отражение в Плана за финансово оздравяване  

на община Смолян за периода 2016 – 2017г.  
 

Дами и господа общински съветници, предлагам след обсъждане на 
основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 и 5 от Закона за 
публичните финанси да се приемат следните:  

ПРОЕКТ 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Определя срок на процедурата по финансово оздравяване на 
Община Смолян до 10.03.2017година.  

2. Приема План за финансово оздравяване на  Община Смолян за 
периода 2016 – 2017год . /съгласно Приложението – неразделна част 
от настоящото решение/. 

3. Възлага на кмета на общината да направи искане до министъра на 
финансите за финансово подпомагане на общината под формата 
на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на 
изпълнението на плана за финансово оздравяване. 

   
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА 
С М О Л Я Н: __________________ 
ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА 
Заместник-кмет в Община Смолян 
оправомощена със Заповед №РД-0617/09.08.2016г. 
на кмета на Община Смолян   

         
 
 
 
 

 
 
 
 


