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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

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 

 
 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
 
 На основание разпоредбите на чл.52, ал.1, т.2 и чл.103, ал.1 от Закона 
за публичните финанси и във връзка с писмо № 08-00-1855 от 08.11.2016 г. 
на МФ, бе отпуснат на Община Смолян временен безлихвен заем в размер 
на  39500000лв. със срок на възстановяване до 01.12.2016 година.  
 Към момента този заем не е обслужван от страна на Общината.  

Съгласно данните от отчета за касовото изпълнение на бюджета към 
31.10.2016 година общината продължава да се намира във  финансово 
затруднение.  
 Към края на годината се очертава сравнително нисък процент на 
изпълнение на собствените приходи. Независимо от ограничения финансов 
ресурс общината се старае да дофинансира и разходите в сферата на 
образованието, здравеопазването, социалните услуги и други дейности 
държавна отговорност, защото при тенденция на демографски срив 
Общината не би могла да функционира нормално. 

При създалата се ситуация Община Смолян се оказва в 
невъзможност да спази срока 01.12.2016г.  

С Решение № 24 от 18.12.2015г. Общинския съвет прие   
предоставения през 2014 г. безлихвен заем в размер на 3950000лв. Да бъде 
удължен със срок от една година. 

С оглед недопускане утежняването на бюджета за 2017г. с 
допълнителни плащания и санкции по реда на чл.105 и чл.106 от Закона за 
публичните финанси и във връзка с гореизложените факти, Ви моля да 
бъде предоставен на Община Смолян, нов безлихвен заем в размер на 
3950000лв. за рефинансиране на стария. 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, чл.3, т.5 от Закона за общинския дълг, 
чл.103, ал.1 от Закона за публичните финансите и чл.60 от 



Административното процесуалния кодекс предлагам Общински съвет 
Смолян да приеме следното  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 I. Дава съгласие да бъде поет временен безлихвен заем от 
Централния бюджет на Република България в размер на 3 950 000 
лева. 

II. 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 решението по точка I. 

ІІІ. Допуска предварително изпълнение на настоящото решението 
по реда на чл. 60 от Административния кодекс. 
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