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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 735 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 51/05.08.2010 г.  
 

По тридесет и пета точка от дневния ред, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 

5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 4  от Правилника за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с 

чл. 13 пр. 2, чл 17 във връзка с чл. 5, ал. 3 от Закона за общинския 

дълг и Докладна записка с вх. № 283 от 28.07.2010 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие община Две могили да поеме общински дълг под 

формата на краткосрочен банков кредит в размер на 550 000 лева. 

2. Поемането на общинския дълг да стане при следните основни 

параметри на кредита: 

2.1. Максимален размер на дълга – 550 000 (Петстотин и петдесет 

хиляди лева). 

2.2. Валута на дълга – лева. 

2.3. Вид на кредита – краткосрочен, поет с договор за банков кредит. 

2.4. Цел на кредита – финансиране разходите по проекти в процес на 

реализация. 

2.5. Начин на обезпечаване:  

2.5.1. Учредяване на залог върху окончателното вземане на Община 

Две могили по Договор за безвъзмездна помощ № 58-131-С064/12.01.2009 г., 

сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”. 

2.5.2. Учредяване на залог върху окончателното вземане на Община 

Две могили по Договор за безвъзмездна помощ № А-09-31-38-С/12.06.2009 г., 
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сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма 

„Административен капацитет”. 

2.5.3. Учредяване на залог върху окончателното вземане на Община 

Две могили по Договор за безвъзмездна помощ № РД50-238/03.06.2009 г., 

сключен с Министерството на земеделието и храните по Програмата за 

развитие на селските райони. 

2.5.4. Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 

чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг и  върху общата изравнителна 

субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските 

бюджети. 

2.6. Условия на погасяване: 

2.6.1. Срок – 6 месеца, считано от месеца следващ усвояването, с 

възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

2.6.2. Източници на погасяване (главница и лихва) - плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ и 

собствени приходи. 

2.7. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други  – 

плаваща лихва (лихвена база плюс надбавка за риск), не по-висок от 7 % 

годишно. 

Общият размер на разходите по обслужването на кредита – лихви плюс 

такси и комисионни за периода до издължаването му да не надвишават 

24 000 (двадесет и четири хиляди лева). 

3. Възлага на  Кмета на Община Две могили да проведе процедура по 

реда на Закона за обществените поръчки за избор на финансова институция, 

която да осигури необходимото финансиране. 

4. Възлага и делегира права на Кмета на Община Две могили да 

подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия. 
  

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…........................  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:      (п ) 

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 
 


