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ДО 
                                 ЦВЕТАНКА ЙОТИНА 
                                 КМЕТ НА ОБЩИНА 

МИРКОВО 
 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

От неприсъствено гласуване на 10.12.2013 година 

 
  Относно: Издаване на Запис на заповед от община Мирково в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 
23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони, сключен между община Мирково и Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна агенция за изпълнение на дейностите по проект № 
23/321/01503 - “Реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура на 
Община Мирково: 
Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък SFO 1430 IV 60035 I-6 
Долно Камарци-Пирдоп/Буново/I-6/, с. Буново” 
Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/,     
с. Смолско“ – II етап 
Обект 3: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бенковски, община Мирково“. 
 
 
  С 11 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, чл. 12, ал. 9 и ал.10 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията 
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Договор за отпускане на 
финансова помощ № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. по мярка 321 за изпълнение на 
дейностите по проект № 23/321/01503 “Реконструкция и модернизация на 
техническата инфраструктура на Община Мирково: 
Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък SFO 1430 IV 60035 I-6 
Долно Камарци-Пирдоп/Буново/I-6/, с. Буново” 
Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 
/III/,     с. Смолско“ – II етап 
Обект 3: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бенковски, община 
Мирково“, Общинският съвет 



 ОбС – Мирково неприсъствено (на подпис) взе следното:  
 
 

РЕШЕНИЕ № 390 

        1.  Упълномощава  кмета  на  община Мирково да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„ Земеделие” –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  2 719 881,62 лв. (два 
милиона седемстотин и деветнадесет хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 
62 ст.) за обезпечаване на 110 % авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ № 23/321/01503 от 10.12.2013 г.по мярка 321 за изпълнение на 
дейностите по проект № 23/321/01503 “Реконструкция и модернизация на 
техническата инфраструктура на Община Мирково: Обект 1: Рехабилитация и 
възстановяване на пътен участък SFO 1430 IV 60035 I-6 Долно Камарци-
Пирдоп/Буново/I-6/, с. Буново”; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на 
пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с. Смолско“ – II етап; Обект 3: 
„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бенковски, община Мирково“. 
сключен между Община Мирково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, и 
със срок за предявяване за плащане - до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за 
изпълнение на инвестицията, определен в договора. 

2. Възлага на кмета на Община Мирково да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 23/321/01503 от 
10.12.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


