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От НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – кмет на община Смолян 
 

Относно: Проект на бюджет 2017 година 
 

Проектът за бюджет на Община Смолян за 2017 година е разработен при 
спазване на разпоредбите на Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и 
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет/, 
Законът за Държавния бюджет на Република България за 2017 година/обнародван в 
Държавен вестник, брой 98 /09.12.2016г./. Законът изменя съществено бюджетните 
процедури, вменява нови ангажименти на Общинския съвет, натоварва с редица нови 
отговорности общината и значително увеличава зависимостта от Министерство на 
финансите. Промените в Закона за местните данъци и такси също намират отражение 
в разработката на проектобюджет 2017 година, а именно: 
Новите моменти в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 
година са: 
• Увеличава се минималната работна заплата без включване на съответните 
ресурси в стандарта за общинската администрация; 
• Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване, определен със Закона за 
Държавния бюджет на Република България за 2017 година е непроменен и е в размер  
на 860 100 лв; 
• Съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България разпределението 
на целевата субсидия за капиталови разходи  - 1 681 200 лв;. 
• Възстановяването на част от извършените разходи за транспорт на лицата от 
педагогическия персонал ще става при условия и по ред, определени в Наредба на 
министъра на образованието, съгласувано с министъра на финансите; 
 
Рамката на проекта за бюджет за 2017 година е 40 530 159 лева, в това число: 
 
 Държавна отговорност        
         16 994 425 лв. 
 
 Общинска отговорност 
 23 535 734 лв. 
 

В изпълнение Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 
година са определени бюджетни взаимоотношения с Републиканския бюджет като 
субсидии в размер на 20 675 625 лева при 19 160 402 лева за предходната 2016 година. 
Спрямо разчетената със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2016 
година обща субсидия в настоящия разчет е увеличена с 1 515 223 лева. Принципно 
увеличението в размерите на стандартите спрямо 2016 година е само за покриване на 



ръста в минималната работна заплата. При разработване на проектобюджета 
средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по 
функции и параграфи съгласно Единния бюджетен класификатор в размери не по-
малко от предвидените със Закона за Държавния бюджет на Република България за 
2017 година. 
         Собствените приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с 
определянето на размера на местните данъци и такси.  
         Съгласно чл.45, ал.1 от Закона за публичните финанси в структурата на 
общинския бюджет са включени и §45-00 Помощи и дарения от страната и §46-00 
Помощи и дарения от чужбина. 
         Прогнозата за постъпленията от местни данъци е формирана на база 
определените ставки на местните данъци и очакваната събираемост  на задълженията 
за текущата година и на несъбраните от минали години. Подходът при прогнозата за 
приходите от данъка върху превозните средства е консервативен, тъй като е трудно да 
се предвиди влиянието на законовите промени. Приходите от такса битови отпадъци 
са планирани на база определения от Общинския съвет размер съгласно наредбата за 
административните такси и услуги в община Смолян. Приходите от такси за ползване 
на детски заведения и социални услуги са съобразени с тенденцията на натуралните 
показатели (ползватели на услугата). 
        Приходите от „технически” и „административни” услуги са заложени на база 
исторически анализ за предоставените услуги и приетата Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги – приета с Решение на 
Общински съвет Смолян. 
        Приходите и разходите от собственост са разработени на база годишната 
програма за управление на общинската собственост. 
        Законът за публичните финанси прие като трайна норма постъпленията от 
продажба на общински нефинансови активи да се разходват само за основен и текущ 
ремонт на социалната и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани 
заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.  
        Разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз при проектобюджета 
има индикативен характер, т.е. съдържат информация по основните показатели на 
чл.14, ал.1 от Закона за публичните финанси (приходи, разходи, трансфери). 
 
 

Взаимоотношения с Централния бюджет 
 
Тук е планирана определената по чл. 50 от Закона за Държавния бюджет на Република 
България  за 2017 година целева субсидия в размер на 20 675 625 лв. представляваща:  
       Целева субсидия по функции и параграфи в размер на 16 994 425 лв; 
 
       Трансфери за местни дейности – 3 681 200 лв., в това число: 
 
• Обща изравнителна субсидия 1 139 900 лева; 
• за капиталови разходи в размер на 1 681 200 лева; 
• За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  
860 100 лв. 
 



 
Разходи за делегирани от държавата дейности 

 
        Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се извършва на 
база на показателите, определени в Закона за Държавния бюджет на Република 
България за 2017 година. Разходите се планират в съответствие с изискванията и 
определените натурални и стойностни показатели, съобразени са с нормативните 
изисквания относно делегираните от държавата отговорности и указания на 
Министерство на финансите. 
 
 Функция „Общи държавни служби” 
 
Средствата за заплати и осигуровки за дейност „Общинска администрация” са 
разработени в рамките на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 
година. Разчетените средства за възнаграждения за 2017 година са в размер на 
1 388 600 лева, което е с 17,3 % повече от 2016 година. В стандарта е намерило 
отражение увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2017 година. 
 
 
 Функция „Отбрана и сигурност” 
      
 Разпределението на средствата по функцията е съгласно действащите нормативни 
актове. През 2017 година за ’’ Обрана и сигурност” ще бъдат разпределени 219 560 
лева. Предвидени са средства за материално стимулиране на обществените 
възпитатели съгласно Закона за борба е противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, за издръжка на местната комисия - издръжка на центровете за социална 
превенция и консултативни кабинети, веществена издръжка на Детски педагогически 
стаи и за Районни инспектори – 6 440 лева. Планирани са средства за заплати, 
осигуровки и издръжка на Областния съвет за наркотични вещества 50 050 лева. 
Разчетени са средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 
Пунктове за управление – 83 100 лева. Предвидени са средства за офиси на военен 
отчет и  дейности по плана за защита при стихийни бедствия и аварии – 8 600 лева.За 
доброволното формирование към община Смолян в размер на 5 200 лв. 
 
 Функция „Образование” 
 
        През тази година делегираните от държавата дейности по образование ще бъдат 
обезпечени със средства в размер на 10 204 812 лева. /приложение 19 и 19а/ Това е с 
9,00 % повече от 2016 година, когато разходните стандарти във функция 
„Образование” бяха в размер на 9 362 500 лева. 
        Всички училища в Община Смолян в системата на Народната просвета прилагат 
система на делегирани бюджети. До месец февруари 2017 г. ще бъде предложена и 
утвърдена е формула за разпределение на средствата, получени по единните разходни 
стандарти между училища и детски градини в Община Смолян. 
        В единните разходни стандарти по образование не се включват средствата за 
стипендии на учениците, за учебници и учебни помагала за децата от подготвителните 
групи и за учениците до VII клас, за закрила на децата е изявени дарби, за безплатния 



превоз на учениците, за компенсиране на част от транспортните разходи на 
педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски 
градини, за спорт за всички.. 
        Делегираните от държавата дейности за училищата са в размер на 7 105 559 лева. 
Детските градини са звено „ЗКДГДК“   -  второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити на счетоводно обслужване от Община Смолян. Делегираните от държавата 
дейности за детските заведения са в размер на 2 850 241 лева – разпределени по детски 
заведения. В тази функция влиза и ЦПЛР - „В.Димитров“ по разходен стандарт  
делегираните от държавата дейности са 127 512 лева. ЦПЛР - ОДК е  с делегирани от 
държавата средства в размер на 121 500 лева. 
 
 
 
 Функция „Здравеопазване” 
 
        Тук са планирани средствата за заплати, осигуровки на персонала, други 
възнаграждения и средства за издръжка по Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд (ЗЗБУТ) в детските ясли и медицинския персонал в учебни и детски 
заведения. Планирането на броя на местата в детските ясли и детските кухни е в 
съответствие с устройството и дейността на детските ясли и здравните изисквания към 
тях. Във функция „Здравеопазване” са планирани съгласно изискванията на единния 
разходен стандарт средствата за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски 
и издръжка на здравните кабинети в държавни и общински учебни заведения. Като 
цяло функция „Здравеопазване” ще бъде обезпечена със средства в размер на 508 781 
лева. На фона на разпределените през 2016 година 525 946 лв., през 2017г. средствата 
в тази функция са намалени с 3,37 % на база намаленият брой деца в детска кухня. 
 
 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
 
        Единните разходни стандарти тук са увеличени приблизително 7,87%. Планирани 
са средства, разчетени по единни стандарти в размер на 3 120 307 лева. През 2016 
година средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности за социални 
услуги за били 2 892 706 лева. Наблюдаваното жилище не се включва, тъй като в 
момента тече съдебна процедура. 
        Всички предоставяни социални услуги в Община Смолян прилагат система на 
делегирани бюджети съгласно нормативните актове и Указанията на Министерство на 
финансите за съставянето на бюджета за 2017 година, а именно: 
   ДВПР Петково      854 700 лв. 
   ДВПР Ровино      743 589 лв. 
   ДСХ с ОЛБ Фатово     592 470 лв. 
   ДЦДВУ „Звънче“            304 080 лв. 
   Дом за деца лишени от родителска грижа 157 800 лв. 
   Център за настаняване от семеен тип            227 184 лв. 
   Център за обществена подкрепа                       87 660 лв. 
   Център за настаняване от семеен тип 
   за деца/младежи с увреждания                         152 824 лв. 
   Наблюдавано жилище                                                0 лв. 



 
 
 Функция „Култура” 
    
  Като делегирани държавни дейности тук се планират заплатите, осигурителните 
вноски и издръжката по държавни стандарти на : 
Регионална библиотека                                   448 822 лв. 
Регионален исторически музей                      335 256 лв. 
Художествена галерия                                    140 487 лв. 
Читалища                                                          627 800 лв. 
       През тази година за осъществяване на тяхната дейност ще бъдат разпределени 
1 552 365 лева. За сведение през миналата 2016 година в тази функция са били 
разчетени средства за финансиране в размер на 1 383 770 лева. Увеличението е 12,2 %. 
      Налага се необходимостта от допълнителен финансов ресурс, който да се осигури  
ФРЗ и осигурителни вноски на ФА“Родопа“, тъй като в „Читалища“ са включени само 
30 субсидирани бройки /по стандарт -  7 300 лв./, понастоящем са 56 щатни бройки. 
Стопанисването на сградите и основните ремонти са за сметка на Община Смолян, 
което допълнително утежнява местния бюджет. 
 
 

Разходи за местни дейности 
 
     Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са общинските данъчни и 
неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия 
и преходния остатък от общинските приходи. За 2017г. в частта „Постъпления от 
продажба на нефинансови активи“ за постъпления от продажба на сгради сме 
заложили 4 970 000 лв./Приложение №20/ и за постъпления от продажба на земя – 
4 408 000 лв. /Приложение №20а/ 
 
 Функция „Общи държавни служби” 
 
     В тази функция са предвидени 3 669 100 лв., като за издръжка на общинската 
администрация са планирани 2 464 100 лева, /в т.ч. стипендии доктори – 10 000 лв., 
еднократни помощи в размер на 15 000 лв., представителни разходи общинска 
администрация /кмет на община, кметове на населени места / - 15 000 лв.,   издръжката 
на кметства – 900 000 лв. За дейността на Общинския съвет са планирани средства за 
заплати, осигуровки, други възнаграждения и издръжка в размер на 305 000 лева. 
Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности Общинска 
администрация са 131 щ.б. и се разпределят планови разходи за заплати и осигуровки 
за 2017 г. в размер на 1 388 600 лв.  
 
 Функция „Образование” 
 
       За детските градини е планираната издръжка е 940 000 лева, в т.ч. разходи за 
Националното училище за фолклорни изкуства „Широка Лъка“ в размер на 20 000 лв.  
 
 



  Функция „Здравеопазване” 
 
     Издръжката на Детска кухня е 100 000 лева, в т.ч. реализираната продукция на 
Детска кухня е заложена както в приходната, така и в разходната част на бюджета.  
    Съгласно решения  на Общински съвет: 
• Ин витро -  5 000 лв.; 
 
 
  Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
 
       Община Смолян подпомага финансово дейността на юридически лица е 
нестопанска цел, съюзи, организации, клубове на пенсионери, хора с физически и 
сетивни увреждания и други нуждаещи се целеви групи. Експерти осъществяват 
непрекъснат диалог с всички юридически лица с нестопанска цел, оказват 
професионална, методическа, консултативна и техническа помощ на всички 
организации и дейности. Подпомагат изпълнението на публичните политики в 
социалната сфера. Заложените средства за клубовете на пенсионерите и  инвалидите в 
размер на 15 000 лева, както и средствата за намаление на карти за пътуващите 
инвалиди – 10 000 лв. 
     Тук са планирани бюджетни средства  за  до финансиране  недостига по 
национални програми съгласно Закона за насърчаване на заетостта  и проекти по 
Оперативни програми – 20 000 лв., както и помощи за столетници в размер на 3 000 лв. 
    Община Смолян е задължена като работодател да осигурява работно облекло, лични 
предпазни средства, обслужване от фирми по трудова медицина и възстановяване на 
транспортните разходи на личните асистенти. Заложените суми за работно облекло, 
пътни разходи, инвентар и други  са  за сметка на собствените приходи. 
 
 
 
 
  Функция „Жилищно строителство, БКС, опазване на околната среда” 
 
        Във функцията се планират и отчитат средства за улично осветление, поддържане 
на чистотата, озеленяване, опазване на околната среда, ремонт и поддържане на 
пътища и улици, хоризонтална и вертикална маркировка, зимно поддържане в селата и 
града, оперативни програми – съфинансиране,  всичко 5 550 000 лева. 
 
  Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 
 
     Разчетени са средства за заплати, осигуровки и издръжка на ФА “Родопа“, Духов 
оркестър и Обреден дом. Обезпечени са спортен и културен календари за 2017 година, 
младежки дейности и спортни клубове като общият размер е 606 000 лв. 
 
 
 
 
 



 
 Функция „Икономически дейности и услуги” 
 

Планираният бюджет в тази функция е в размер на 2 887 100 лева. 
От тази функция се финансират заплатите, осигуровките и издръжката на 

„Стопанисване на горите“ – 70 000 лв., „Управление и стопанисване на спортната и 
туристическа инфраструктура“ – 277 000 лв., Програма за „Туризъм“ – 95 000 лв., 
Целево зимно – 860 100 лв., Стопанисване на собствеността – 500 000 лв., Техническо 
и административно обслужване на населените места – 495 000 лв., Счетоводство, 
административно и техническо обслужване – 335 000 лв., Намаление на карти за 
пътуване на ученици – 45 000 лв., Младежки дейности – 30 000 лв., Международен 
младежки обмен – 40 000 лв., Планетариум – 140 000 лв. 
 
За капиталови разходи на Община Смолян за 2017 година размерът е 9 230 534 лв. В 
т.ч. собствени бюджетни средства 4 792 000 лв. и  субсидия Републикански бюджет - 
1 681 200 лева, преходен остатък 2 757 334 лв. 
  Разпределенията по обекти, функции и параграфи са включени в разчета за 
финансиране на капиталови разходи за 2017 година.  
 
Предвид гореизложеното и на основание чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за 
публичните финанси, чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от 
ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2017г., Постановление за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2017г. предлагам на Общинския съвет да вземе следните 
 
 

РЕШЕНИЯ: 
 
1. Приема бюджета на Община Смолян за 2017 година,  както следва: 
 
1.1. ПО ПРИХОДА      40 530 159 лв., в т.ч. 
1.1.1.Приходи за делегирани държавни дейности                                   
(разпределени по параграфи съгласно приложение №1А) 16 994 425 лв. в т.ч.: 
 
1.1.1. Местни приходи                             
 (разпределени по параграфи съгласно приложение №1Б)    23 535 734 лв. 
 
 
1.2. ПО РАЗХОДА                                                         40 530 159 лв.,  в т.ч.  
                                                                 
1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности финансирани с държавни приходи 
(разпределени  по параграфи съгласно Приложение № 1В)    16 994 425 лв.    
    
1.2.2. Разходи за местни дейности( разпределени по параграфи съгласно  
Приложение № 1Г)                                   23 535 734 лв. 



2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 
2016г. икономии по съответните дейности за делегираните държавни дейности по 
бюджета на общината за 2017г. съгласно  Приложение № 5./Приложение № 5А 
3. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 
2016г. икономии по съответните дейности за местни дейности по бюджета на 
общината за 2017г. съгласно  Приложение № 5Б. 
4. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2017 година, 
съгласно Приложение № 6. 
5. Целевата субсидия за капиталови разходи определена със закона за държавния 
бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от държавата 
дейности и/или за местни дейности.  
6. Поименен списък на обектите, които ще се финансират по §40-00 „Постъпления 
от продажба на нефинансови активи“  Приложение № 6А. 
7. Приема план-графика за обслужване на просрочените задължения за 2017г.  
Приложение № 2 
8. Утвърждава списък на работещите в заведенията за социални услуги, имащи 
право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2017 
година по Приложение № 9 в рамките на утвърдените бюджетни кредити, след 
осигуряване на приоритетните разходи по дейността. 
9. Утвърждава: 
 Еднократните помощи в размер на 15 000лв. Упълномощава кмета на общината 
да отпуска тези помощи в размер до 500 лв. за едно лице, /за една календарна година/, 
а над 500 лв. помощите да се отпускат след решение на Постоянната комисия по 
здравеопазване и социални дейности. 
 Стипендии по решение на Общинския съвет в размер на 10 000 лв. 
 Клубовете на пенсионерите и инвалидите в размер на 25 000 лв., в т.ч. намаление 
на карти за пътуване в размер на 10 000 лв.  
 Средства за спортните клубове в размер на 100 000 лв., които се разпределят от 
Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта. 
 За компенсиране намаленията на пътуванията в градския транспорт в размер на 
45 000 лв. за ученици. 
 За представителни разходи на общинска администрация и кметове в размер на 
15 000лв; 
 За представителни разходи на Общински съвет в размер на 5 000 лева; 
 За спортен календар в размер на  51 000 лева; 
 За културен календар в размер на 150 000 лева; 
 Програма за туризъм в размер на 95 000 лева; 
 Утвърждава разходите за заплати през 2017г. по функции и параграфи. /не могат 
да бъдат под минималния осигурителен праг за дейността/ 
10. Дава съгласие средствата за социално-битово и културно обслужване на 
персонала да се определят в размер на 3% от планираните средства за основната 
работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения. 
11. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския бюджет във 
връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ, договори за рекламна 
дейност и други собствени приходи,  като за целта се издават заповеди. 
12. На основание чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси Общинския съвет 
дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва: 



  в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 
показатели за разходите; в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
  в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите; 
В изпълнение на правомощията си по т.14 Кметът издава заповеди;  
13. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 
бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по: 
 максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на 
годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния 
размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се 
прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; /към 
31.12.2016г. задълженията за разходи са в размер на 1 644 742 лв./ 
 максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 
могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, 
финансирани за сметка на помощи и дарения; /към 31.12.2016г. ангажиментите са в 
размер на 9 868 451 лв./ 
 размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат 
разплатени от бюджета за текущата година; /към 31.12.2016г. са 956 991 лв./ 
 размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 
бюджетната година; 
 лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския 
дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година; /размера на 
общинския дълг към 31.12.2016г. е 7 300 000 лв./ 
 разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 
определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за 
строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални 
дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за 
съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи; 
 други показатели, включително такива, определени в Закона за държавния 
бюджет за съответната година; 
 индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз; 
 14. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства през 
2017г.   
 заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и 
медикаменти. 
 храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните,  здравните и 
образователните заведения. 
15. Упълномощава Постоянната комисия по бюджет и финанси да одобрява 
командировките в страната и чужбина на Председателя на Общинския съвет, а 
Председателя на Общинския съвет одобрява командировките на Кмета на Общината.  
16. Поемането на задължения и извършването на разходи да се извършват до 
размера на предоставените трансфери и реализирани собствени постъпления и да се 



използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения, храна, 
стипендии, медикаменти и горива са приоритетни. 
17. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за местни 
дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от набирателни и 
извънбюджетни сметки. 
18. Дава съгласие при недостиг на бюджетни средства да бъде изтеглен кредит за 
оборотни средства /овърдрафт/ в размер до 500 000 лв. 
19. Дава съгласие временно свободните средства от постъпления да се използват 
като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както и за 
общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, 
финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други 
международни програми и споразумения. 
20. Възлага на кмета на община Смолян да разплати през 2017 година просрочени 
задължения към 31.12.2016 година и да предприеме действия за събиране на всички 
просрочени вземания.    
21. Допуска поемане на нов дълг от „ФЛАГ” ЕАД през 2017 година, съгласно 
приетите решения на Общински съвет – Смолян. 
22. Възлага на Кмета на Общината да разпредели и утвърди средствата по бюджета 
по пълна бюджетна класификация, по тримесечия в рамките на приетия бюджет. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 КМЕТ НА ОБЩИНАТА: 
                  НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 


