
 

 1 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 462 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 36/17.07.2009 г. 
 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във 

връзка с чл. 40 ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 17 ал. 

1, 2 и 3, чл. 19а от Закона за общинския дълг, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Община Две могили да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата 

на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 

№ 58-131-64-64 „Подготовка на проект за подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадни води в град Две могили , област 

Русе”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, 

приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 

2000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали”, при следните 

основни параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга – 450 000 (четиристотин и петдесет 

хиляди лева). 

1.2. Валута на дълга – лева. 

1.3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем. 

1.4. Условия за погасяване:  

1.4.1. Срок на погасяване – до 14 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 
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1.4.2. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

58-131-С064. 

1.5. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – 

съгласно ценовата политика на „ФЛАГ” ЕАД, но не повече от 10 %. 

1.6. Начин на обезпечение на кредита: 

1.6.1. Учредяване на залог върху  вземанията на Община Две могили по 

Договор за безвъзмездна помощ № 58-131-С064, сключен с Управляващия 

орган на съответната Оперативна програма. 

1.6.2. Учредяване на залог върху  собствените приходи на общината по 

чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг и  върху общата изравнителна 

субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските 

бюджети. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да отправи искане към 

Министерство на финансите за възстановяване изцяло на разходите по 

обслужване на дълга към „Фонд за органите на местното самоуправление в 

България-ФЛАГ”- ЕАД. 

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Две могили да 

подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 

„Уникредит Булбанк” АД, да подпише  договора за кредит и договорите за 

залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т. 1.  
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


