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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 630 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 38/25.04.2014 г. 
 

По четиринадесета 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, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 

13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 7, ал. 1, чл. 8, 

ал. 2 от Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на обществено 

обсъждане на проекти финансирани чрез дългосрочен общински дълг в Община 

Две могили и Докладна записка с вх. № 183 от 16.04.2014 г. с 15 (петнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се” 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили за финансиране 

на „Саниране и основен ремонт на административна сграда в УПИ ХV-809, кв. 77, град Две 

могили, находящ се в град Две могили, улица „Кирил и Методий” № 14” при следните 

параметри: 

 1.1. Начин на изразходване на средствата – прилагане на енергоспестяващи мерки в 

административна сграда в УПИ ХV-809, кв. 77, град Две могили, находящ се в град Две могили, 

улица „Кирил и Методий” № 14. 

 1.2. Финансираща институция – фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници”. 

 1.3. Максимален размер на дълга – 116 740 (сто и шестнадесет хиляди седемстотин и 

четиридесет) лева. 

 1.4. Валута на дълга – лева. 

 1.5. Максимален срок на погасяване – 60 месеца. 

 1.6. Максимален лихвен процент – 7 % (седем процента). 

 1.7. Условия на погасяване – по договаряне съгласно погасителен план. Отложено 

плащане с начало 01.01.2015 г. 

 1.8. Обезпечение по кредита – първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи 

вземания от собствени приходи по смисъла на чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг, 

покриващ 150 % от кредита. 

 1.9. Такси и комисионни – няма. 

 2. Упълномощава и възлага на Кмета на Общината да предствалява, да приеме и 

извърши всички необходими правни и фактически действия за: 

 - кандидатстване за отпускане на кредит. 

 - подписване и подаване на всички необходими документи. 

- сключване на договор за кредит при горепосочените условия. 

 - учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен залог на 

вземанията, описани в т. 8, в Централния регистър на особените залози. 
 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


