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ДО 
                                 ЦВЕТАНКА ЙОТИНА 
                                 КМЕТ НА ОБЩИНА 

МИРКОВО 
 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

От неприсъствено гласуване на 18.12.2013 година 

 
  Относно: Издаване на банкова гаранция от община Мирково в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 
23/322/01122 от 18.12.2013г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените 
места" за Проект „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1884”, с. 
Мирково, Община Мирково”, сключен между Народно читалище „Христо Ботев – 
1884” с. Мирково  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
 

  С 9 гласа „ЗА“ от общо 11 общински съветника на основание: чл. 21, ал. 1, 
т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и договор за отпускане на финансова помощ № 23/322/01122 от 
18.12.2013г. по мярка 322 за Проект „Ремонт и обновяване на Народно читалище 
„Христо Ботев – 1898”, с. Мирково, Община Мирково”, сключен между Народно 
читалище „Христо Ботев – 1884” с. Мирково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, 
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от изпълнителния директор г-н Мирослав Николов Николов, 
Общинският съвет. 
 
 

РЕШЕНИЕ № 392 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Цветанка Петкова Йотина да  
подпише  Банкова гаранция, без протест и без разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  474 449.38 
(четиристотин седемдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и девет лева 
и 38 ст.) лева за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане 
по договор за отпускане на финансова помощ № 23/322/01122 от 18.12.2013г. по 
мярка 322 за Проект „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 
1884”, с. Мирково, Община Мирково”, сключен между Народно читалище 
„Христо Ботев – 1884” с. Мирково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 



 
2. Възлага на кмета на Община Мирково да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 23/322/01122 от 18.12.2013г. и да 
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Протоколист………….                                Председател на ОбС Мирково.............. 
      /инж.Невена Щъркова/                                                          /инж.Петър Мутафов/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


