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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 716 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 43/26.09.2014 г. 
 

По единадесета 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, ал. 2, т. 4 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във 

връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2 и чл. 16 от Закона за общинския дълг и 

Докладна записка с вх. № 362 от 19.09.2014 г. с 10 (десет) гласа „За”, 6 

(шест) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се” 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Общински съвет - Две могили дава съгласие за поемане на краткосрочен дълг от 

Община Две могили за възстановяване на авансово плащане по договор за национално 

съфинансиране № РД-02-2910353/06.12.2010 г. по проект MIS код 657 „Организирана на 

исторически възстановки от ученици на две трансгранични общини Две могили и 

Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по програма 

Трансгранично сътрудничество България Румъния 2007 – 2013 г. при следните параметри: 

 1.1. Начин на изразходване на средствата – възстановяване на авансово 

плащане по договор за национално съфинансиране № РД-02-2910353/06.12.2010 г. по 

проект MIS код 657 „Организирана на исторически възстановки от ученици на две 

трансгранични общини Две могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред 

обществеността” по програма Трансгранично сътрудничество България Румъния 2007 – 

2013 г. 

1.2. Финансираща институция – кредитна институция; 

 1.3. Максимален размер на дълга – 28 763 (Двадесетдесет и осем хиляди 

седемстотин шестдесет и три лева). 

 1.4. Валута на дълга – лева; 

 1.5. Максимален срок на погасяване – 6 месеца. 

 1.6. Максимален лихвен процент – 7 % (седем процента). 

 1.7. Условия на погасяване – по договаряне съгласно погасителен план, като 

погасяването започва от месеца следващ отпускането на заема. 

 1.8. Обезпечение по кредита – залог на настоящи и бъдещи вземания от собствени 

приходи по смисъла на чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг, покриващ до 120 % от 

кредита. 

 1.9. Такси за управление – до 1 %. 

 1.10. Без такси за разглеждане, предсрочно погасяване и ангажимент. 

 2. Упълномощава и възлага на кмета на Общината да предствалява, да приеме и 

извърши всички необходими правни и фактически действия за: 

 – кандидатстване за отпускане на кредит. 

 – подписване и подаване на всички необходими документи. 



– сключване на договор за кредит при горепосочените условия. 

 – учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен залог на 

вземанията, описани в т. 8, в Централния регистър на особените залози. 
 
 

 

 
 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Иларионова)                  (А. Карамехмедов) 

 


