
1

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

№ 833
взето на заседание на Общински съвет– Две могили

с Протокол № 56/27.12.2010 г.

По тридесет и втора точка от дневния ред, Общинският 
съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 23 от Закона за енергийната ефективност и Докладна 
записка с вх. № 466 от 17.12.2010 г.,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за финансиране на проекти при следните параметри:
1.1. Начин на изразходване на средствата – Прилагане на 

енергоспестяващи мерки в сградите на Детска ясла „Радост” град Две могили 
и ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили.

1.2. Финасираща институция – Фонд „Енергийна ефективност”
1.3. Максимален размер на дълга е 240 000 (двеста и четирдесет 

хиляди) лева с включено ДДС.
1.4. Валута на дълга – лева.
1.5. Максимален срок на погасяване – 60 месеца.
1.6. Максимален лихвен процент – до 7 %.
1.7. Условия за погасяване – по договаряне съгласно погасителен план.
1.8. Обезпечение по кредита – първи по ред особен залог на настоящи и 

бъдещи вземания от собствени приходи по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1 от 
Закона за общинския бюджет, покриващи 150 % от кредита.

1.9. Такси и комисионни – няма.
2. Упълномощава и възлага на Кмета на Общината да предприеме и 

извърши всички необходими правни и фактически действия за:
2.1. Кандидатстване за отпускане на кредит.
2.2. Подписване и подаване на всички необходими документи.
2.3. Сключване на договор за кредит при гореописаните условия.
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2.4. Учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за 
особен залог на вземанията, описани в т. 1.8, в Централен регистър на 
особените залози.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Вярно с оригинала

при ОбС: .…........................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:      (п )
       (М. Иларионова)         (Б. Георгиев)


