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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 235 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 14/31.08.2012 г. 
 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 6 и т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 4 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 

17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 7, ал 1 от Наредба № 4 за 

условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, 

финансирани чрез дългосрочен общински дълг в община Две могили, чл. 18, 

ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 11 от Закона за общинския 

дълг и във връзка с Наредба № 6 за условията и реда за съставяне, отчитане 

и изпълнение на бюджета на общината и Докладна записка с вх. № 388 от 

20.08.2012 г.,  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Не дава съгласие за поемане на общински дълг под формата на финансов лизинг 

за закупуване на автомобил при следните основни параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга – 44 668 лева (Четиридесет и четири хиляди 

шестотин шестдесет и осем лева); 

1.2. Валута на дълга – лева 

1.3. Вид на дълга – финансов лизинг; 

1.4. Начин на обезпечение на кредита – запис на заповед; 

1.5. Условия за погасяване:  

1.6. Срок на погасяване – 60 месеца, считано от датата на подписване на договора 

за лизинг; 

1.7. Източници за погасяване – собствените приходи и изравнителната субсидия. 

1.8. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други 

- 1.8.1. лихва за периода       6 500.00 лева 

-  1.8.2. такса за управление на лизинга     603.02 лева 

2. Не приема следните промени по бюджета на общината за 2012 г.: 

2.1. В приходната част на бюджета 

Увеличава § 9317 „Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни 

лица”            44 668 лева 

Намалява § 9317 „Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни 

лица”             6 631 лева 

ОБЩО ПРИХОДИ        38 037 лева 

2.2. В разходната част на бюджета 

Дейност „Общинска администрация” 

Увеличава § 1020 „Външни услуги”     1 304 лева 



Увеличава § 1040 „Платени данъци, мита и такси”   463 лева 

Увеличава § 1062 „Разходи за застраховки”    885 лева 

Увеличава § 5204 „Придобиване на транспортни средства”  34 668 лева 

Функция „Разходи некласифицирани в други функции” 

Увеличава § 2991 „Други разходи за лихви”     717 лева 

ОБЩО РАЗХОДИ        38037 лева 

 Приложения: 

1. Копие на протокола от общественото обсъждане 

2. Погасителен план за изплащане на финансовия лизинг 

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 6 гласа 

 „Против”  - 7 гласа 

 „Въздържал се” - 4 гласа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


