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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1082 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 55/30.08.2019 г. 
 

По двадесета 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, във връзка с чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 

1, т. 5, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 1 от 

Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за 

отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по 

бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и 

окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване, 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 във връзка с извършване на окончателно плащане на 

разходите по изпълнението на Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. за 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция 

и рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, 

RSE 2004 в Община Две могили”, сключен между община Две могили и 

Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция и Докладна записка с 

вх. № 295 от 20.08.2019 г. след проведено поименно гласуване с 14 

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

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява предложението на кмета на Община Две могили за поемане на  

краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел  

извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор № 

18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, 

TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили”, сключен между Община Две могили и 

Държавен фонд „Земеделие“ -РА, при следните основни параметри: 

� максимален размер на дълга – до 2 322 462,89 лв. ( два милиона триста двадесет 

и две хиляди четиристотин шестдесет и два лева и осемдесет и девет стотинки); 

� валута на дълга – български лева /BGN/; 

� вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи 

до възстановяването им по одобрения проект № 18/07/2/0/00109 „Реконструкция 

и рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 



2004 в Община Две могили“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г.; 

� начин на обезпечаване - Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. за 

безвъзмездна финансова помощ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на 

участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в Община Две 

могили”, сключен между община Две могили и Държавен фонд “Земеделие” – 

Разплащателна агенция; 

� условия за погасяване: 

- срок за погасяване – с получаване на окончателното плащане по Договор № 

18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 

7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински 

пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили”; 

- погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на 

окончателното плащане по Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. за 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и 

рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 

2004 в Община Две могили”; 

- източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателното плащане 

по Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. за безвъзмездна финансова помощ 

по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от 

общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили”; 

- максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/; 

- такси, комисионни и други – не се дължат; 

- влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга 

върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния 

размер на разходите. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да подаде писмена заявка за 

кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на 

окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор № 18/07/2/0/00109 от 

09.03.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект 

„Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, 

RSE 2004 в Община Две могили”, сключен между Община Две могили и Държавен фонд 

“Земеделие” – Разплащателна агенция, както и да извърши всички законови действия, 

свързани с поемането на краткосрочен общински дълг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Димитрова)                 (Ст. Димитров) 


