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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 217 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 12/25.09.2020 г. 
 

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

21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 

1, чл. 13 и чл. 14 от Закона за общинския дълг, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

Докладна записка с вх. № 284 от 10.09.2020 г. след проведено поименно 

гласуване с 9 (девет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 2 (два) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства за отпускане на безлихвен заем 

от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в 

размер до 600 000 лв. за реализация на проект: „Подобряване на системата за управление на 

отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на 

един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“. 

1.1. Максимален размер на дълга /номинална стойност/ - 600 000 лв. 

1.2. Валута на дълга – лева. 

1.3. Вид на дълга – безлихвен заем, отпуснат от ПУДООС. 

1.4. Начин на обезпечаване – чрез подписване на запис на заповед. 

1.5. Условия за погасяване - срок на погасяване – до 5 години, без гратисен период. 

1.6. Лихвен процент – няма /безлихвен заем/. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да подготви и представи в ПУДООС всички 

необходими документи, отнасящи се до получаване на безлихвен заем. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да подпише Договор за безлихвен заем, по 

правилата, условията и реда за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС. 



4. Във връзка с обезпечаването на кредита по т. 1 Упълномощава Кмета на Община Две 

могили да подпише запис на заповед. Записът на заповед се издава за срок: от подписване на 

договора с ПУДООС и изтича най-малко един месец след падежа на последната вноска на 

погасителния план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


