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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 
 

№ 495 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 40/18.09.2009 г. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 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 точка 20 от Раздел ІV. Получаване и 

усвояване на средства чрез трансфер по банкова извънбюджетна 

сметка 7443 от Указания на Министерството на финансите, 

Дирекция “Държавно съкровище” ДДС № 07/04.04.2008 г., 

относно: Редът и начинът за предоставяне на общини на 

средствата на Националния фонд от структурните фондове на 

Европейския съюз и от Кохезионния фонд, на средствата на 

Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” и 

тяхното отчитане и чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Договор № РД 50 

– 238/03.06.2009 г. за предоставяне на финансова помощ по под-

мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена 

актинтост на съответните територии за потенциални местни 

инициативни групи в селските райони” по Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2007 – 2013 година, подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 

сключен между Министерството на земеделието и храните, 

Държавен фонд „Земеделие” и Община Две могили,  
 

Р Е Ш И : 
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1. Дава съгласието си да се прехвърлят средства от бюджета на 

общината в извънбюджетна сметка BG92BUIB71143229000102 при СИБАНК 

Русе „Програма за развитие на селките райони 2007 – 2013 г.”, проект 

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 

потенциална местна инициативна група на територията на общините Две 

могили и Иваново” за извършване на разходи по проекта както следва: 

1.1. За първо частично плащане до 47 300 (четиридесет и седем хиляди 

и триста) лева от месец юни до месец август 2009 г; 

1.2. За второ частично плащане до 47 300 (четиридесет и седем хиляди 

и триста) лева от месец септември 2009 г. до месец януари 2010 г. 

1.3. За трето частично плащане до 31 550 (тридесет и една хиляди 

петстотин и петдесет) лева от месец февруари 2010 г. до месец юни 2010 г. 

1.4. За окончателно плащане до 31 598 (тридесет и една хиляди 

петстотин деветдесет и осем) лева от месец юли 2010 г. до месец януари 2011 

г. 

 2. В случай, че в предходно частично плащане общината не е 

изразходвала максималния размер, то в следващото може да изразходва 

остатъка. 

3. След одобрение на разходите от Министерството на земеделието и 

храните тези средства да бъдат възстановени във вид на финансова помощ.  

4. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимито 

действия за изпълнение на решението. 
 

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) 


