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ДО 
                                 ЦВЕТАНКА ЙОТИНА 
                                 КМЕТ НА ОБЩИНА 

МИРКОВО 
 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

От неприсъствено гласуване на 29.04.2014 година 

 
  Относно: Във връзка със Заповед № 0С-72 от 14.04.2014 г. на Областния управител на 
Софийска област, договор № 23/322/01122/18.12.2013г. за отпускане на финансова 
помощ по мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 
2013г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно читалище „Христо 
Ботев - 1884“ за финансиране на проект с наименование „Ремонт и обновяване на 
Народно читалище „Христо Ботев – 1884“ и във връзка с изискванията на Наредба № 
24 / 29.07.2009 година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие 
на селските райони 2007-2013 г.,  и на основание чл.21, ал.(1), т. 10 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, чл. 13, чл.17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг 
 

  С 10 гласа „ЗА“ от общо 10 гласували общински съветника на основание: 
основание чл.21, ал.(1), т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, чл. 
13, чл.17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, да вземете следното решение 
Общинският съвет взе: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 458 
 

1. Община Мирково да депозира пред „УниКредит Булбанк” АД искане за 
издаване на банкова гаранция.  

2. Поемането на общинския дълг да стане при следните основни параметри по 
кредита: 

•••• Вид на дълга – дългосрочен дълг под формата на банкова гаранция с 
наредител община Мирково, поет с договор за банков кредит под 
условие;  

•••• Предназначение на банковата гаранция – за гарантиране на вземането 
на Държавен фонд „Земеделие“ за авансово изплатена сума по договор 
№23/322/01122/18.12.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 



322 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 
2013г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно 
читалище „Христо Ботев - 1884“, с. Мирково, обл.София в размер на 
110% от стойността на авансовото плащане.  

•••• Максимален размер на банковата гаранция – 474 449.38 лв. 
(четиристотин седемдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и 
девет лева и 38 стотинки ).  

•••• Валута на банковата гаранция – лева.  

•••• Срок на валидност на банковата гаранция – 15.01.2016г.  

•••• Бенефициер - Държавен фонд „Земеделие“.   

•••• Такса за издаване на банковата гаранция – максимум до 2% годишно, 
платима при издаване на банковата гаранция и в началото на всяка 
следваща година от срока. 

•••• Такса за разглеждане и обработка на искане за издаване  – без такса. 

•••• Начин на обезпечение -  
Учредяване на залог върху собствените приходи на община Мирково, 
разрешени от закона. 

•••• Договор за кредит под условие – в случай, че Народно читалище 
„Христо Ботев - 1884“, с. Мирково, обл.София не изпълни 
ангажиментите си по договора за отпускане на финансова помощ, 
сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и „УниКредит Булбанк” АД 
плати банковата гаранция, условният кредит се трансформира в 
ефективен със следните основни параметри:  

- Срок на издължаване – до 3 години; 
- Максимален лихвен процент – 3 месечен СОФИБОР + максимална 
надбавка до 4% годишно.  

 

3. Общинският съвет възлага на кмета да депозира искане за издаване на 
банкова гаранция пред „УниКредит Булбанк” АД и да проведе преговорите с 
„УниКредит Булбанк” АД. 

4. Възлага и делегира права на Кмета на Общината да подпише всички 
необходими договори във връзка с издаване на банковата гаранция и във 
връзка с нейното обезпечаване -  договор за банков кредит под условие, 
договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на горните решения.  

 
 

 

 

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


