ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ• ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obshtina@dvemogili.bg

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 1025
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 52/28.06.2019 г.
По втора 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, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13 и чл. 17 от Закона за
общинския дълг, чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и Процедурата за избор на финансова или кредитна институция
или финансов посредник и Докладна записка с вх. № 203 от 10.06.2019 г. след
проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг, под формата на краткосрочен
заем – овърдрафт, за оборотни средства при временен недостиг на средства, необходими за
разплащания, свързани с дейността на Община Две могили при следните параметри:
1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 100 000 /сто
хиляди/ лева.
1.2. Валута на дълга – лева;
1.3. Вид на дълга – краткосрочен кредит;
1.4. Начин на обезпечаване – собствени бюджетни средства и обща изравнителна субсидия
не повече от 120 % от размера на кредита;
1.5. Срок на кредита – до 12 /дванадесет/ месеца от подписване на договора за кредит;
1.6. Начин на усвояване – многократно в рамките на срока на договора за кредит;
1.7. Условия за плащане на лихвата – ежемесечно;
1.8. Условия на погасяване – в режим на овърдрафт с еднократно погасяване на падежа;
1.9. Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент – не повече от 3 сто на
годишна база;
1.10. Наказателен лихвен процент – без такъв;
1.11. Еднократна такса за обработка и управление на кредита до 0,5 % върху сумата по
кредита преди първото усвояване на средства от него.
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да проведе избор на кредитна институция по
реда на Процедурата за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник,
приета с Решение № 564 по Протокол № 28 от 28.07.2017 г. на Общински съвет Две могили.
3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Две могили след избора на кредитна
институция да подпише договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. І.
Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
(п )
(Ст. Димитров)

