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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 
№ 217 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 13 

 
 
 

ОТНОСНО: Откриване  на процедурата за финансово оздравяване 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.6 и т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и чл.130д, ал.3 от Закона за публичните финанси 

 

РЕШИ: 
 

1. Открива процедурата за финансово оздравяване на Община Смолян. 
2. Възлага на кмета на Община Смолян да изготви план за оздравяване 

на Община Смолян в срок до 1 /един/ месец от влизане в сила на настоящото 
решение. 

3. Възлага на кмета на Община Смолян да проведе публично обсъждане 
на плана за оздравяване на Община Смолян с местната общност, за което 
определя срок от минимум 14 /четиринадесет/ календарни дни и условия, 
както следва: 

• След изготвянето му планът за оздравяване на Община Смолян да се 
публикува на интернет страницата на Общината. 

• Да се изготви покана до местната общност за провеждане на 
обществено обсъждане на плана за оздравяване на Община Смолян, която: да 
се публикува в един местен вестник, да се огласи в интернет страницата на 
Общината и да се постави на мястото, определено за обяви в сградата на 
Общината; да съдържа общите параметри на плана; да съдържа данни за 
получаване на становища и предложения по плана (адрес, факс и електронна 
поща за получаване на становища и предложения по плана); да посочва 
мястото в административната сграда на Община Смолян за провеждане на 
общественото обсъждане на плана. 

• Да се проведе публично обсъждане на плана за оздравяване на Община 
Смолян с местната общност, на което планът да се представи и да се даде 
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думата на представителите на местната общност за изразяване на мнения и 
становища. 

• Когато в резултат на обсъждането се установи, че изготвеният план за 
оздравяване на Община Смолян не отговаря в достатъчна степен на нуждите 
на местното население и се налага съществена промяна в параметрите му, да 
се прецени необходимостта от допълването или преработването му и да се 
организира на ново обсъждане по горепосочения ред с уточняване на нова 
дата и час. 

• За общественото обсъждане да се изготви протокол, който в деня,  
следващ общественото обсъждане, заедно с изготвения план за оздравяване на 
Община Смолян, получените становища и предложения по него и всички 
материали от общественото обсъждане да бъде предоставен на Общинския 
съвет за вземане на решение по чл.130д, ал.4 и 5 от Закона за публичните 
финанси. 

4. Възлага на кмета на Община Смолян предварително да съгласува 
плана за оздравяване на Община Смолян с министъра на финансите в 
рамките на срока за публично обсъждане по предходната точка, ако с него се 
предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона 
за публичните финанси. 
 
29-25-25 
 
 
 

СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала,  


