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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН  

 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

ИНЖ. МАРИАНА   ЦЕКОВА 

заместник-кмет в община Смолян 

оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г. 

на кмета на Община Смолян 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния 

бюджет на Република България.  

 

 

 

                 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

Във връзка с писмо с вх. № ЕО-СМ-1569-001 от 30.11.2020 година на Министерството на 

финансите ни уведомяват, че Община Смолян е изчерпила законовата  възможност за удължаване 

на срока на заема от 2018 година и искането ни не може да бъде уважено. Необходимо е да 

предприемем действия по възстановяване  на средствата  в размер на 1 925 500 лв., като заема е 

възстановен на Министерство на финансите на  07.01.2021година. С оглед на създалата се  

епидемична обстановка в страната и предприетите в отговор на пандемията мерки с цел 

смекчаване на социално-икономическите последици, като се очертава сравнително нисък процент 

на изпълнение на собствени приходи за 2021 година и невъзможността да се изпълнява 

общинската програма за развитие на община Смолян и съфинансиране на проекти от 

европейския съюз, за което община Смолян ще изпита големи финансово затруднение. С 

ограничения финансов ресурс общината се старае да дофинансира и разходите  в сферата на 

образованието, здравеопазването, социалните услуги и други дейности, държавна отговорност, 

без които не би могла да функционира нормално. Налице е необходимост от предприемане на 

своевременни действия за недопускане натоварването на бюджета за 2021 год. с допълнителни 

плащания и санкции по реда на чл.105 и 106 от Закона за публичните финанси, като би било 

постигнато с оправомощаване на кмета на община Смолян да отправи във възможно най-кратък 

срок мотивирано предложение до министъра на финансите за искане на нов краткосрочен 

безлихвен заем от Централния бюджет на Република България при временен недостиг на 

финансови средства. Източниците на погасяване ще бъдат от собствени средства. Поемането на 

краткосрочния дълг ще окаже положително влияние върху бюджета на общината. Посочените 

обстоятелства налагат допускане на предварителното изпълнение на решението на общинския 

съвет, тъй като само така би била постигната защита на важните обществени интереси по 

смисъла на чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, чл.27, ал.4 и 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, т.5, чл.5, ал.1, т.1 и т.5, чл.13, пред. 

2 от Закона за общинския дълг, чл.52, ал.1,т.2, чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси и 

чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предлагам Общински съвет - Смолян да 

приеме следното 
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РЕШЕНИЕ: 

1. Дава съгласие и одобрява поемането на краткосрочен временен безлихвен заем от 

Централният бюджет на Република България. 

- Максимален размер - 2 600 000 лева. 

- Валута на дълга – български лева /BGN/; 

- Срок на изплащане - до една година; 

- Лихвени условия – безлихвен; 

- Източници за погасяване – собствени средства. 

2. Възлага на кмета на Община Смолян да отправи 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 решение по точка 1. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение по реда на чл.60 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

ИНЖ. МАРИАНА  ЦЕКОВА -    / П / 

заместник-кмет в община Смолян 

оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г. 

на кмета на Община Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


