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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 457 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 22/27.01.2017 г. 
 

По деветнадесета 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. 104, ал. 1, т. 5 

от Закона за публчините финанси и чл. 3, ал. 2, т. 4  във връзка с чл. 57, ал. 

2, т. 3 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 30 от 26.01.2017 г. с 15 

(петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
, 

1. Да бъде предоставен безлихвен заем с източник на финансиране собствени приходи от 

бюджета на Община Две могили на Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) ЛИДЕР на 

територия Две могили и Иваново” в размер на 20000.00 лева (двадесет хиляди лева), платим на два 

транша, както следва: 10 000.00 лева (десет хиляди лева) до 28.02.2017 година и 10 000.00 лева (десет 

хиляди лева) до 30.04.2017 година за изпълнение на дейности по  подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

2. Определя срок за връщане на заема в срок до 1 (един) месец след заплащане от Държавен 

фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция на отчетените допустими разходи по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РО50-85/17.08.2016г.  по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., но не по – късно то 31.12.2017 г.  

3. В случай, че в срока по т. 2 не е постъпило плащане от Държавен фонд  „Земеделие” – 

Разплащателна агенция към Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) ЛИДЕР на територия Две 

могили и Иваново”, срокът за връщане на безлихвения заем може да бъде удължен с решение на 

Общиснки съвет – Две могили.  

4. В случай, че не постъпи плащане от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция 

към Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” по 

сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РО50-85/17.08.2016г., 

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) ЛИДЕР на територия Две 

могили и Иваново” се задължава на възстанови получения временен безлихвен заем. 

5. Да бъде подписана Запис на заповед от Предеседателя на Управителния съвет на Сдружение 

„Местна инициативна група (МИГ) ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” за предоставената 

сума като безлихвен заем от Община Две могили.  

 6. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 
 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                      (Айдън Карамехмедов) 


