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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 304 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 14/29.07.2016 г. 
 

По 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, чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 3, ал. 5 от Закона за общинския дълг, чл. 103, ал.1 

от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал. 4 от 

Административно процесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 426 от 

27.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, 

Р Е Ш И : 
, 

1. Общински съвет - Две могили дава съгласие за поемане на краткосрочен дълг - временен 

безлихвен заем от Министерството на финансите за изплащане на задълженията на община Две 

могили, възникнали по повод наложени финансови корекции по проект MIS код 657 

„Организиране на исторически възстановки от ученици на две трансгранични общини Две могили 

и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по програма Трансгранично 

сътрудничество България - Румъния 2007 – 2013 г. при следните параметри: 

 1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрец номиналната му стойност – 180 000 /Сто и 

осемдесет хиляди/ лева. 

 1.2. Валута на дълга – лева; 

 1.3. Вид на дълга – краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем по смисъла на чл. 3 ал. 

5 от Закона за общинския дълг; 

 1.4. Начин на обезпечаване – собствени бюджетни средства и обща изравнителна субсидия; 

 1.5. Условия на погасяване - определени по ред, начин и в срокове определени от 

Министъра на финансите;  

 1.6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – без лихви, такси, 

комисионни и други – безлихвен кредит. 

2. Възлага на кмета на Община Две могили да отправи искане до Министерството на 

финансите за отпускане на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем за изплащане на 

задълженията на община Две могили, възникнали по повод наложени финансови корекции по 

проект MIS код 657 „Организиране на исторически възстановки от ученици на две трансгранични 

общини Две могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по програма 

Трансгранично сътрудничество България Румъния 2007 – 2013 г. както и да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка 1. 

 3. С оглед защита на обществен интерес и недопускането на значителни и трудно 

поправими вреди на общината, Общински съвет – Две могили допуска предварителното 

изпълнение на настоящото решение. 

 4. Решението подлежи на съдебен контрол пред Административен съд – Русе по реда на чл. 

60, ал. 1 от АПК. 
 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                         (Байчо Георгиев) 


