
О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И ••••  О Б Л А С Т  Р У С Е  
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/2254, тел.централа: 08141/2006, 2007, 

email: obshtina@mbox.digsys.bg 

 

ЗАПОВЕД 

№  1186 

13.11.2017 г., гр. Две могили 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 19 от Закона за общинския дълг и във връзка с Процедура за избор на 

финансова институция или финансов посредник, приета с Решение №  564 по Протокол № 28 от 

28.07.2017г. на Общински съвет – Две могили и Решение № 633 по Протокол № 31 от 

27.10.2017г. относно откриване на процедура за поемане на краткосрочен общински дълг, под 

формата на краткосрочен заем – овърдрафт 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Обявявам процедура избор на кредитна институция за предоставяне на краткосрочен заем - 

овърдрафт за покриване на временен недостиг на оборотни средства, необходими за 

разплащания, свързани с дейността на Община Две могили. 

 Размер и вид на финансирането 
- максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 100000 /Сто 

хиляди лева/; 

- валута на дълга – лева; 

- краткосрочен заем – овърдарфт. 

Срок на валидност на офертите - срокът за валидност на офертата е 150 (сто и петдесет) дни и 

започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.  

Критерии за оценка на офертите 

- Годишен лихвен процент (%)  по кредита: 

- Еднократна такса за обработка и управление на кредита 

Начин на достъп до документацията за участие в процедурата 

 Конкурсната документация може да бъде намерена на адрес: Община Две могили, гр.Две 

могили, обл.Русе, бул.”България” № 84, етаж ІІІ, стая № 6 или на следния линк - 

http://www.dvemogili.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=141&lang=b

g 

Място, срок и начин на подаване на офертите Предложенията могат да бъдат подадени до 

17.00 часа на 28.11.2017 г. в Деловодството на Община Две могили, област Русе, бул. “България” 

№ 84, етаж ІІІ, стая № 6. 

Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт 

Община Две могили, бул. България 84, телефон 08141 20-06, 20-07, факс 08141 22-54,  

e-mail: obshtina@dvemogili.bg, лице за контакти – Марийка Андреева- Директор дирекция ФМДТ 

II. Одобрявам Документацията за участие в процедура зa избор на финансова или 

кредитна институция за отпускане на краткосрочен заем – овърдрафт в размер на 

100 000.00 лева. 

III. Одoбрявам текста на Обявата. Същата да се публикува на интернет страницата на 

Община Две могили и в един регионален вестник.  

IV. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

V. Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение.  

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 


