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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 762 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 53/27.09.2010 г.   
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският 
съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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 чл. 24, т. 3 от Закона за 

общинския бюджет, във връзка с чл. 4, ал. 1, пр. 1 от Договор за 
кредит № 78/09.03.2010 г. с „Фонд за органите за местно 

самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, във връзка с чл. 1, раздел 

„Задължения на партньора” т. 7, пр. 1 и чл. 3 от Партньорско 
споразумение № 7 с Асоциацията на Дунавските общини, във 

връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Договор № 141/22.07.2010 г. с ЕТ 

„Семвър – Павлина Върбанова” град Бяла и Докладна записка № 
336 от 17.09.2010 г., 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласието си за предоставяне на временен безлихвен заем на 

бюджета на Община Две могили през 2010 г. в размер на 61 527 (шестдесет и 

една хиляди петстотин двадесет и седем) лева от набирателната сметка, както 

следва: 

1.1. 31 000 (тридесет и една хиляди) лева, представляващи недостиг за 

погасяване на главница в размер на 115 128 (сто и петнадесет хиляди сто 

двадесет и осем) лева с падеж 25.09.2010 г., произтичащ от Договор за кредит 

№ 78 от 09.03.2010 г..  

1.2. 17 447 (седемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем) 

лева, представляващи 15 % от разходите по проекта  за ремонт и оборудване 

на педиатричен кабинет, произтичащ от Партньорско споразумение № 7. 
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1.3. 13 080 (тринадесет хиляди и осемдесет) лева, представляващи 30 % 

от дължимата сума за почистване на общинските мери и пасища, произтичащ 

от Договор № 141/22.07.2010 г. 

2. Сроковете за погасяване на временния безлихвен заем, са както 

следва: 

2.1. По т. 1.1 – след одобрение и възстановяване на средствата от 

искане за разплащане от Оперативна програма „Околна среда  2007-2013 г.”. 

2.2. По т. 1.2. – след одобрение на финалните отчети по проекта от 

Изпълнителната агенция на Министерството на финансите. 

2.3. По т. 1.3. – след получаване на одобрение за плащане от Държавен 

фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

Вярно с оригинала 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


