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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
2086  с. Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail:ob6tinamirkovo@mail.bg, факс 2550 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

                                                     № 31/14.02.2014 година 
 
     Днес 14.02.2014г. /петък/ в 14,00 часа на основание чл.23, ал 4, т.1 от ЗМСМА в 
заседателна зала №1 на Община Мирково се свика  31-то  заседание на Общински съвет 
Мирково. На заседанието присъстваха: Г-н Петър Мутафов-председател на ОбС 
Мирково, г-н Павел Данкин, г-жа Иванка Вълева, г-жа Добринка Илиева, г-жа Иванка 
Македонска -Гинина, г-н Велко Лисев, г-н Петър Грохчев, г-н Пенчо Стойков, г-жа 
Стоянка Македонска,  г-н Асен Юруков и г-н Илия Македонски- общински съветници 
към ОбС Мирково,г-жа Цветанка Йотина-кмет на Община Мирково, г-жа Цвета 
Попова-секретар на Община Мирково,  г-жа Ненка Кръстева- директор „Обща 
администрация” в Община Мирково, кметските наместници на с. Бенковски, с Смолско 
и с.Буново,    журналисти от „Средногорие медия”, жители и гости на Община 
Мирково. 
След като се убеди, че кворумът от общински съветници позволява провеждането на 
редовно заседание на ОбС Мирково,  в 14.04 часа г-н Мутафов-председател на ОбС 
Мирково откри заседанието.  
Г-н Мутафов обяви по точки дневния ред както следва: 
 

1. Докладна записка от инж. Петър Христов Мутафов- председател на ОбС Мирково 
относно: Необходимостта от осигуряване на охрана на населените места, 
намиращи се на територията на Община Мирково. 

2. Докладна записка от Добринка Ченкова Илиева- общински съветник  в ОбС 
Мирково относно: Поощряване на изявените млади спортисти на Община 
Мирково със суми  от по 500 лева. 

3. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Отчет по изпълнение на бюджета на Община Мирково към 31.12.2013г.                             

4.  Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Приемане отчета за състоянието на общинския дълг съгласно чл.9 от 
Закона за общинския дълг                                                                                      

5. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Приемане на бюджета за 2014 г. на Община Мирково. 

6. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Мотивирани искания, отправени до кмета на Община Мирково по реда на 
чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ за предоставяне на имоти, представляващи земи по 
чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, за които е издадено решение на общинската служба по 
земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в 
съществуващи или възстановими стари реални граници. 
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7. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Сключване на окончателен договор за замяна на реални части. 

8. Други 
9. Изказвания ,питания, становища и предложения на граждани по чл.68, ал.3 от 

Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково. 
Г-н Мутафов предложи точка 3 и точка 4 да отпаднат от дневния ред и даде думата на 
г-жа Кръстева да обясни защо. 
Г-жа Кръстева обясни, че се налага точките да отпаднат от дневния ред , защото не е 
спазена процедурата съгласно чл.140 от Закона за публичните финанси, по който 
председателя на Общински съвет свиква обществено обсъждане и чак след това се 
гласува отчета. 
Г-н Грохчев без да му е дадена думата попита:  Как при това положение ще се приеме 
бюджета? 
Г-жа Кръстева отговори, че бюджета е съвсем друга рамка и не зависи от  отчета. 
Г-н Мутафов попита има ли въпроси или предложения и след като се убеди, че такива 
няма подложи предложението си на гласуване. 
 
   С 11 гласа „ЗА”, 0 глас „ПРОТИВ” и 0 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 
присъстващи общински съветника, бе прието точка 3 и точка 4 да отпаднат от 
дневния ред. 
 
Г-н Мутафов каза, че са постъпили една молба и две докладни записки, които предложи 
да бъдат включени в точка „Други“ от дневния ред, и запозна присъстващите с тях. 
Постъпилата молба е от Николина Христова, чието дете е на 1 годинка и се нуждае от 
рехабилитация в град София всеки ден, семейството е силно затруднено и моли за 
финансова помощ. 
Първата докладна записка е относно върнати от Областна администрация за 
преразглеждане Решение № 408 и Решение № 413, поради сгрешен член в правното 
основание, с което са взети решенията. 
Втората постъпила докладна записка е относно върнати за прегласуване Решение        
№ 416, Решение № 420, Решение №421 и Решение №422, поради това, че в тях не е 
записано в кой параграф от бюджета са заложени средствата, които Общински съвет е 
гласувал да се отпуснат. 
Г-н Мутафов попита има ли въпроси по постъпилите докладни записки. 
Г-н Грохчев попита защо са върнати решенията. 
Г-н Мутафов отново обясни подробно причините, поради които са върнати за 
прегласуване решенията. 
Г-н Мутафов предложи молбата и докладните записки да влезнат в точка „Други“ от 
дневния ред и попита има ли въпроси  и предложения. Такива не постъпиха и той 
подложи на гласуване предложението си. 
 
   С 11 гласа „ЗА”, 0 глас „ПРОТИВ” и 0 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 
присъстващи общински съветника, приеха  молба с Вх.№ ОбС -94Н-40-
1/10.02.2014г., докладна записка с Вх.№ ОбС-111-3/12.02.2014г и докладна записка 
с Вх.№ОбС-111-2/12.02.2014г. да бъдат включени в точка „Други“ от дневния ред. 
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Г-н Мутафов  попита има ли въпроси  и предложения относно дневния ред и след като 
такива не бяха направили го подложи на гласуване. 
 
 
 
   С 11 гласа „ЗА”, 0 глас „ПРОТИВ” и 0 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 
присъстващи общински съветника, дневния ред бе приет. 
 

По точка 1 от дневния ред г-н Мутафов запозна с докладната записка, на която той е 
вносител и обясни подробно какво има в предвид. Той попита за въпроси по нея. 

Г-н Грохчев каза, че преди една година е взето решение да се направи видео 
наблюдение. Той попита има ли отчет на полицията, от който да става ясно, че 
престъпността се е увеличила. Той попита още какво може да направи една 
охранителна фирма за престъпленията . 

Г-н Мутафов отговори, че няма нужда да има отчет от полицията, нито да идват нейни 
служители, за да ни казват какво става в селото , защото сами виждаме хулиганските 
прояви в селото. Той добави, като примери карането с превишена скорост, на което 
ставаме свидетели всеки ден, в читалището наскоро били извадени вратите и хвърлени 
в тревата, на хармана където общината е вложила средства за направа на една хубава и 
приветлива градинка с  люлки за децата, сега в момента дори оградната мрежа е в 
окаяно състояние.  

Г-н Мутафов се обърна към присъстващите, че Общински съвет е длъжен да вземе 
мерки за реда и спокойствието в селото. Председателят добави, че според него ако има 
видео наблюдение и охрана, във всеки един момент би могло да се отреагира на 
вандалските прояви в общината. 

Г-н Грохчев каза, че охранителната фирма няма никакви права. 

Г-жа Йотина поиска думата и след като и беше предоставена обясни, че се е 
интересувала и разбрала, че всички охранителни фирми имат контакт с полицията и 
няма да е нужно охранителната фирма да прави актовете. 

Г-н Грохчев без да поиска думата и прекъсвайки г-жа Йотина каза, че с нея били 
решили, че от охранителната фирма нямало никаква полза и трябвало да се наблегне на 
видео наблюдението. 

На основание чл. 36, т. 1 и чл. 37, предл. 2-ро във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 4 от 
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА МИРКОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ С.МИРКОВО, г-н Мутафов направи официално 
напомняне на г-н Грохчев, затова че нарушава реда в залата и не спазва реда и 
правилата за изказване. Позовавайки се на Правилника за организация и дейността на 
Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация с. Мирково  Г-н Мутафов предупреди г-н Грохчев да спазва реда. 
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Г-жа Вълева поиска думата и след като и беше предоставена каза, че предложението по 
докладната записка е ясно. Тя добави, че то касае видео наблюдение плюс жива охрана 
за мониторите. Като завършек на изказването си тя каза, че се говори за едно и също 
нещо. 

Г-н Грохчев  без да му е дадена думата каза ,че едно било видео наблюдение, съвсем 
друго жива охрана. 

На основание чл. 36, т. 2 и чл. 38, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 4 от ПРАВИЛНИКА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА 
МИРКОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ С.МИРКОВО,  г-н Мутафов направи забележка 
на г-н Грохчев. 

Г-жа Личева поиска думата и след като и бе предоставена каза, че тя лично е била 
доволна от охранителната фирма действала преди година в селото и обясни, че на 
улицата на която живее е имало вандалски прояви, но благодарение на хората от 
фирмата проблема бил решен. 

Г-н Данкин поиска думата и когато му бе предоставена каза, че приема за удачно 
предложението на председателя в докладната записка. Той предложи да има точка 4 в 
решението в, която да е упоменато къде ще са заложени тези средства в бюджета. 

Г-н Стойков поиска думата и след като му бе предоставена попита : „Охраната от кой 
ще се извършва : от наши хора или от фирма?“ 

Г-н Мутафов цитира докладната записка, сподели, че за него няма нищо, което да не е 
ясно и попита присъстващите кое по нея не се е изяснило. 

Г-н Юруков поиска думата и след като му бе предоставена  предложи, докладната 
записка да се гласува по отделно за всяка точка. 

Думата бе дадена на г-жа Вълева – председател на комисията по бюджет, финанси, 
икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково да изкаже становището и. 

Г-жа Вълева каза, че становището на комисията е: Да се осигури  охрана на 
населените места, намиращи се на територията на Община Мирково, както е по 
докладна записка. 

Г-н Мутафов даде думата на г-н Лисев, за да изкаже становището на комисията по 
селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково. 

Г-н Лисев каза, че становището на комисията е: Дава съгласие да се  осигури  охрана 
на населените места, намиращи се на територията на Община Мирково. 

Г-н Мутафов попита има ли въпроси по първа точка от дневния ред .След като се 
убеди, че няма подложи на гласуване предложението на г-н Юруков.  
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   С 5 гласа „ЗА”, 4 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 
присъстващи общински съветник и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, 
предложението не бе прието. 
 
Г-н Мутафов подложи на гласуване становищата на комисиите към ОбС Мирково, като 
в решението бъде включена точка 4, в която да е упоменато къде ще са заложени тези 
средства в бюджета. 
 
С 6 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 
присъстващи общински съветник и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, 
ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 423 

 
1. Общински съвет Мирково дава своето съгласие за възстановяване на охраната 
на населените места в Община Мирково- Мирково, Смолско, Бенковски, Буново и 
Каменица. 
2. Възлага на кмета на Община Мирково да извърши необходимите действия и 
сключи договор с изпълнител за извършване на охранителна дейност 
3. Възлага на кмета на Община Мирково да организира изграждането на  система 
за видео наблюдение на територията на населените места в Община Мирково. 
4. Средствата са  заложени в Дейност 239 „Други дейности- вътрешна сигурност“ в 
параграф 5203 /Друго оборудване/- 20 000лв и 1020 /Външни услуги/-40 000лв.,  от 
бюджета на Община Мирково за 2014 и да се разходват след влизането в сила на 
решението за приемането му. 
 
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 423 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин, г-жа 
Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска – 
Гинина и г-н Велко Георгиев Лисев. С глас „ПРОТИВ “ гласува  г-н Петър Иванов  
Грохчев.  С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха г-н Илия Христов Македонски,  г-жа 
Стоянка  Стефанова Македонска, г-н Пенчо Стойков и г-н Асен Юруков.  
 
По точка 2 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-жа Илиева, която е вносител 
на докладната записка,  за да обясни пред всички своите идеи. 

Г-жа Илиева подробно обясни какво има в предвид. Тя добави, че тези изявени 
младежи имат многобройни постигнати успехи и на много места са прославили името 
на Община Мирково.  Г-жа Илиева обясни , че към списъка има още две деца, които 
предлага да се добавят и се извини за това, но  след разговор с кметския наместник на 
село Смолско  става ясно, че и Деляна Минкина също има много успехи в областта на 
спорта, както и Надежда Соколова Ангелова.  



6 
 

Г-н Мутафов даде думата на г-жа Вълева – председател на комисията по бюджет, 
финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково да изкаже становището и. 

Г-жа Вълева изказа становището на комисията, което е: Дава съгласие за поощряване 
на изявените млади спортисти на Община Мирково със суми  от по 500 лева, като 
списъка остава отворен. Тя обясни, че ще е добре списъка да е отворен, за да може да 
се поощрят и други младежи от общината и изказа мнение, че е сигурна, че ще има още. 

Г-н Мутафов даде думата на г-жа Гинина – председател на комисията  по образование, 
култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС да 
изкаже становището и. 

Г-жа Гинина изказа становището на комисията, което е: Дава съгласие за поощряване 
на изявените млади спортисти на Община Мирково със суми  от по 500 лева, като 
оставя списъка отворен. 

Г-н Грохчев без да поиска думата каза, че близнаците, които са в списъка са с голям 
брой медали в България и навън. Той добави, че единия е включен в олимпийското 
звено за 2016 година, но кара в дървено корито. Г-н Грохчев предложи  Община 
Мирково да закупи хубава лодка, на която ще се сложи логото на общината. 

На основание чл. 36, т. 2 и чл. 38, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 4 от ПРАВИЛНИКА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА 
МИРКОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ С.МИРКОВО, г-н Мутафов  отправи за пореден 
път забележка на г-н Грохчев. Също така каза, че ако г-н Грохчев продължава да не 
спазва Правилника ще го отстрани от заседание. 

Г-н Грохчев каза: „Кои си ти да ме гониш от заседание „Бе“  ?  

Г-н Мутафов го помоли да се съобразява какво говори и да запази добрия тон на 
общуване. 

Г-н Мутафов изказа мнение, че това си е съвсем отделен въпрос, и е хубаво да се внесе 
отделна докладна записка за това нещо. Той добави, че в момента се гласуват  средства 
в размер на 500 лева на дете с постижения в спорта.Ако имате някакви предложения 
относно сумата съм съгласен да го подложа на гласуване.Също така изказа мнение ,че 
идеята на г-н Грохчев е много хубава и ако внесе докладна на следващ съвет ще бъде 
разгледана. 

Г-жа Гинина поиска думата и след като и бе предоставена изказа мнение, че няма нищо 
лошо в това да се закупи лодка на момчето, но е редно преди това да се явят родителите 
да запознаят всички подробно с нещата. 

Г-н Грохчев без да му е дадена думата я прекъсна и с висок тон каза, че нямали 
възможност да дойдат. 
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На основание чл. 36, т. 3 и чл. 39, предл. 1-во във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 4 от 
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА МИРКОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ С.МИРКОВО,  г-н Мутафов  направи официално 
порицание на г-н Грохчев. 

Г-н Мутафов попита има ли предложения и въпроси и след като се убеди, че такива 
няма подложи на гласуване втора точка от дневния ред така както е постъпила , като 
предложи да се добави в решението като допълнение  къде ще бъдат заложени 
средствата, които ще бъдат отпуснати. 

С 6 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 
присъстващи общински съветник и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, 
ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 424 

  I.  ОбС Мирково дава съгласие изявените млади спортисти на Община Мирково 
да бъдат поощрени със суми от по 500 лева на човек за постигнати спортни успехи 
в тренираните от тях спортове, както следва: 

1. Цветан Митков Димитров 
2. Марио Митков Димитров 
3. Венцислав Николаев Коленцов 
4. Гергана Димитрова Вацова 
5. Деляна Невелинова Минкина 
6. Надежда Соколова Ангелова 

II.  Списъка остава отворен за допълване на нови имена 
III. Средствата  са заложени в Дейност 714 „Спортни бази и спорт“ в параграф 
0209 /Други плащания/- 3 000лв,  от бюджета на Община Мирково за 2014 и да се 
разходват след влизането в сила на решението за приемането му. 
 
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 424 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,       
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска 
– Гинина и  г-н Велко Георгиев Лисев. С глас „ПРОТИВ“ гласува г-н Асен Юруков. С 
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха  г-жа Стоянка  Стефанова Македонска, г-н Пенчо 
Стойков , г-н Петър Грохчев и г-н Илия Христов Македонски. 

Г-н Грохчев без да му е дадена думата започна да крещи, че председателя си прави 
каквото иска,а съветниците  гласуват каквото им кажат.  

Г-н Мутафов го помоли да не крещи и да се овладее. 

Г-жа Йотина се намеси и помоли г-н Грохчев да престане с арогантното и агресивно 
поведение. 

Г-жа Личева ,която присъстваше в залата,също го прикани да запази добрия тон. 
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В отговор на което г-н Грохчев се обърна с думите:“Ти К‘во правиш тука „МА“,не си 
ли на работа?“ 

Г-жа Личева каза: „За ваше сведение работното ми време свършва в 14:00 и сега съм 
тук в качеството си на жител на с. Мирково“. 

Въпреки призивите г-н Грохчев продължи да крещи и да нарушава нормалната работа 
на Общинския съвет. 

При така създалата се ситуация на основание чл. 36, т. 5 във връзка с чл.41, т. 2 от 
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА МИРКОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ С.МИРКОВО,  г-н Мутафов наложи на   г-н 
Грохчев дисциплинарна мярка отстраняване от заседанието. 

В 14:32 г-н Грохчев беше отстранен от заседанието. 

По точка 5 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-жа Кръстева, за да даде 
разяснения по нея.  
Г-жа Кръстева каза, че всичко е ясно в докладната записка и ще отговори на въпроси , 
ако има такива. 
Г-н Мутафов попита г-жа Вълева за становище на комисията  по бюджет, финанси, 
икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково. 
Г-жа Вълева каза, че становището на комисията е : Дава съгласие да се приеме 
бюджета за 2014 г. на Община Мирково. 
Г-н Мутафов попита г-жа Гинина  за становище на комисията  по бюджет, финанси, 
икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково. 
Г-жа Гинина каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за приемане на 
бюджета за 2014 г. на Община Мирково. 
Г-н Мутафов попита г-н Данкин   за становище на комисията    по устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково. 
 Г-н Данкин  каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за приемане на 
бюджета за 2014 г. на Община Мирково. 
Г-н Мутафов попита г-н Лисев   за становище на комисията  по селско и горско 
стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково. 
 Г-н Лисев  каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за приемане на 
бюджета за 2014 г. на Община Мирково. 
 

Г-н Мутафов попита има ли въпроси  по точката и след като се убеди, че няма подложи 
на гласуване докладната записка. 

 
    С 6 гласа „ЗА” , 2 гласа „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ОбС 
Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 425 
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       ОбС Мирково: 
1.Приема бюджета на Община Мирково за 2014 година,както следва: 
1.1 По приходите в размер на 2 527 161 лв. в т.ч 
1.1.1 Приходи за делегирани държавни дейности  в размер на 900 934 лв.,в т.ч  
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 833 691 
лв. 
1.1.1.2 Преходен остатък от 2013 година в размер на 67 243 лв съгласно 
Приложение №3 
1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 1 626 227 лв.,в.т.ч  
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 109 550 лв. 
1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 1 434 706 лв. 
1.1.2.3 Трансфери за местни дейности в размер на 138 700 лв. 
1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 111 700 лв. 
1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  в размер на 27 000 лв. 
1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 
163 000 лева.  
1.1.2.4.1 За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на  99 700 
лв. 
1.1.2.4.2 За други инвестиционни разходи в размер на 63 300 лв. 
1.1.2.5 Предоставени трансфери в размер на  5 400 лв. 
1.1.2.6 Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 33 195 
лв. 
1.1.2.7 Временни безлихвени заеми в размер на 109 796 лв. 
1.1.2.8 Заеми от фонд „Флаг” в размер на 63 948 лв. 
1.1.2.9 Финансиране в размер на 12 000 лв. 
1.1.2.10 Преходен остатък от 2013 год. в размер на 4 610 лв. 
1.2 По разходите в размер на 2 527 161 лв. ,разпределени по функции,дейности и 
параграфи. 
1.2.1.За делегирани от държавата дейност в размер на 900 934 лв.,в т.ч резерв за 
непредвидени и неотложни  разходи в размер на 65 664 лв. 
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности 
със средства от собствените приходи и от изравнителна субсидия в размер на 
112 175 лв. 
1.2.3. За местни дейности в размер на 1 514 052 лв.,в т. ч резерв за непредвидени и 
неотложни разходи в размер на 15 085 лв. 
1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет ,изчислено на касова 
основа в размер на 113 891 лв. 
2.Приема инвестиционна програма за 2014 год.в размер на 411 830 лв.в т.ч резерв 
в размер на 4 985 лв. 
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 
размер на 163 000 лв. вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 
в размер на 
99 700 лв. 
2.2. Приема разчета за разходите ,финансирани с приходи от постъпления от 
продажба на общински нефинансови активи ,съгласно Приложение № 9. 
3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
3.1. Членски внос  600 лв. 
3.2. Обезщетения и помощи по решения на Общинския съвет  в размер на 10  000 
лв. 
3.3.Субсидии за : 
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3.3.1.Читалища 59 400 лв. както следва: 
          Читалище Мирково 50 000 лв. 
           Читалище Буново      4 000 лв. 
           Читалище Смолско    3 000 лв. 
           Читалище Каменица 2 400 лв. 
3.4.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.3.1-3.3. 
4. Приема следните лимити за разходи: 
4.1. СБКО в размер на  3% от средства за работна заплата на заетите по трудови 
правоотношения. 
4.2. Разходи за представителни и международна дейност на кмета на общината в 
размер на 6 000 лв. 
4.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 2 000лв. 
5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз в размер на 11 376 582 лв. 
6.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 
2014 год.  – 2016 год. 
7. Определя ОУ Мирково като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. 
8.Определя максималния размер на общинския дълг за 2014 год. в размер на 
660 145 лв. 
9. Определя максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2014 год. в размер на 5% от средногодишния размер на 
отчетените разходи  за последните четири години . 
10. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи ,които могат да 
бъдат натрупани през 2014 год. в размер на 30% от  средногодишния размер на 
отчетените разходи  за последните четири години . 
11. Определя размера на просрочените вземания,които се предвижда да бъдат 
събрани през 2014 год. в размер на  7 000 лв. 
12. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
12.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходи в рамките на една дейност , с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет,при условие  че не се нарушават стандартите за делегираните 
от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 
дейност.  
12.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност  или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или 
неотложни разходи по т.1.2 от настоящето решение.  
13.Възлага на кмета: 
13.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
13.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
13.3. Д а организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 
разпределението. 
13.4.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 
трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на 
бюджетните разходи. 
13.5.Да включва информацията  по чл.125,ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните към тях. 
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13.6. Да разработва детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския 
съюз по отделните общински проекти, в съответствия  с изискванията на 
съответния Управляващ орган и на МФ. 
14. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания 
по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз  и по други 
международни програми ,включително и на бюджетни организации,чиито бюджет 
е част от общинския бюджет. 
14.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма,но 
не по-късно от края на 2014 година. 
14.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободните 
средства по общинския бюджета се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 
14.3. във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне 
на временни безлихвени заеми,кметът на общината внася предложение за 
предоставянето им по решение на ОбС. 
15. Упълномощава кмета: 
15.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове 
на Европейски я съюз и на други източници, по национални програми и от други 
източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 
общинския план за развитие. 
15.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 
16.Утвърждава разчетите на разходите,финансирани с държавни трансфери за 
местни дейности в размер на 95%,съгласно Приложение. 
17.Задължава ръководителите на бюджетни звена ,финансирани от общинския 
съвет да предоставят отчетите си както следва: 
17.1 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити да представят 
ежемесечно подробен финансов отчет 
17.2 Читалищата да представят тримесечен  подробен финансов  отчет 
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета. 
 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО 

за 2014 

 
                                              Приходна част 

   
 

 
   №  Наименование на параграфа § план Отчет              

1 2 3 4 5 

  ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ       

І НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ       

  ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400     
  ГЛОБИ ,САНКЦИИ И НАКАЗ.ЛИХВИ 2800     
  ДРУГИ НЕД.ПРИХОДИ 3600     
  СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В ПРОД. 3700     
  Пост.от прод.на нефин.активи 4000     
  ПОМОЩИ ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.СУМИ 4500     
  ПОМОЩИ ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.СУМИ ОТ ЧУЖБИНА 4600     
  ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИПРИХОДИ       
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ІІ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  С  ЦБ       
  ПОЛУЧ.ТРАНСФЕРИ(СУБС/ВН.) ОТ ЦБ 3100 833 691   
   обща субс-я от ЦБ 3111 833 691   
  пол.от общ.целеви трансф.от ЦБ за кап.разх. 3113     
  получени целеви трансфери от ЦБ 3118     
  възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ (-/+) 3120     
  др.получени целеви трансфери от ЦБ 3128     
ІІІ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ/ИЗВЪНБЮДЖ.СМЕТКИ       
  ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖ.СМЕТКИ / НЕТО / 6100     
   получени трансфери 6101     
   предоставени трансфери (-) 6102     
  транс. от МТСП по пр. за вр. заетост 6105     
  ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖ.СМЕТКИ И ИЗВ.С-КИ 6200     
   получени трансфери 6201     
   предоставени трансфери (-) 6202     
  ВСИЧКО ПРИХОДИ   833 691   
V ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА / ИЗЛИШЪКА       
  ВРЕМЕННИ СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА 8803     
  ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА 9310     
  ДЕПОЗИТИ И СР-ВА ПО СМЕТКИ 9500     
   ост.в лева по с-ки от предх.период 9501 67 243   
  ост.в лева по валут.с-ки от предх.период 9502     
   - ост. В лв.по срочни депозити от прех.период 9503     
  нал. в левове по сметки в края на периода 9507     
  ост.в лева по валут.с-ки в края на периода 9508     
  наличност по срочни депозити 9509     
  ОБЩО  ПРИХОДИ  ЗА  ДЪРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ   900 934   
          
  ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ       
І ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ       
  ИМУЩЕСТВЕНИ  ДАНЪЦИ 1300 109 550   
   - данък в/у недвижими имоти 1301 43 000   
   - данък в/у наследствата 1302     
   - данък в/у превозните средства 1303 45 000   

  
 - данък при придобиване на имущ.по дарение и 
възм.начин. 1304 19 000   

  - туристически данък 1308 800   
   -Патентен данък 0103 1 750   
   Други данъци 2000     
  ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:   109 550   
ІІ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ       
  ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400 33 300   
   -  приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 2404     
   - приходи от наеми на имущество 2405 28 000   
   - приходи от наеми на земя 2406 5 000   
   - приходи от дивиденти 2407     
  приходи от лихви по текущи банкови сметки                     2408 300   
   -прих.отлихви по срочни депоз. 2409     
  ОБЩИНСКИ  ТАКСИ 2700 227 106   
   - за ползване детски градини 2701 15 000   
   - за ползване детски ясли и други по здравеопазването 2702     
   - за ползване на дом.соц.патронаж и общин.соц.услуги 2704 15 000   
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   - за ползване пазари, тротоари, улични платна и др. 2705 1 000   
   - за битови отпадъци 2707 176 906   
   - за технически услуги 2710 13 000   
   - за административни услуги 2711 4 000   
   - за откупуване на гробни места 2715     
   - туристически такси 2716     
   -общинска такса за притежаване на куче 2717 200   
   - други общински такси 2729 2 000   
  ГЛОБИ ,САНКЦИИ И НАКАЗ.ЛИХВИ 2800 2 000   
   - глоби, санкции, неуст., нак.лихви, обезщетения и начети 2802 2 000   
  ДРУГИ НЕД.ПРИХОДИ 3600 10 000   
   - реализирани курсови разлики 3601     
   - други неданъчни приходи 3619 10 000   
  СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В ПРОД. 3700 -7 700   
   - събран и внесен ДДС (нето) 3701 -6 400   
   -внесен данък в/у продажб.стоп.д-ст 3702 -1 300   
  Пост.от прод.на нефин.активи 4000 40 000   
   -пост.от продажба на транспортни средства 4024     
   - пост.от прод.на нематер..ДА 4030     
   - постъпления от продажба на земя 4040 40 000   
  Приходи от концесии 4100 1 130 000   
  ПОМОЩИ ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.СУМИ 4500     
   - дарения, помощи и др.безвъзм.пол.суми от страната 4501     
  ПОМОЩИ ДАРЕНИЯ за кап.разходи 4503     
   - текущи дарения, получени от Европейския съюз 4610     
   - текущи дарения, получени от др.междунар.организации 4650     
  ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:   1 434 706   
  ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:   1 544 256   
ІІІ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  С  ЦБ       
  ПОЛУЧ.ТРАНСФ.(СУБС./ВН.) ОТ ЦБ  (НЕТО) 3100 301 700   
     б) обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини (+) 3112 138 700   

  
   в) получ.от общин.целеви транс.(субс.) от ЦБ за 
кап.разходи 3113 163 000   

  др.получени целеви трансфери от ЦБ 3118     
  възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ (-/+) 3140     
ІV ТРАНСФЕРИ       
  ТРАНСФ. М/У БЮДЖ.СМЕТКИ  /НЕТО / 6100 -5 400   
   - получени трансфери 6101     
   - предоставени трансфери 6102 -5 400   
  ТРАНСФ. М/У БЮДЖ. И ИЗВЪНБЮДЖ.СМЕТКИ   6200 -33 195   
   - получени трансфери 6201     
   - предоставени трансфери 6202 -33 195   
  ТРАНСФ.ОТ/ЗА ПР.ЗА УПР.Д-СТИ ПО ОПАЗВ.ОК.СРЕДА 6400     
   - получени трансфери (+) 6401     
V ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 7800 -109 796   
  предоставени заеми/-/ 7621     
  безлихвен заем от чужди сметки 7833 -50 000   
  безлихвен заем от/за държавни предприятия 7888 -59 796   
  В С И Ч К О  П Р И Х О Д И: ( І + ІІ + ІІІ + ІV + V )       

VІ ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА       
  Предоставена временна финансова помощ 7200     
  Придобиване на дялове акции и съучастие 7000     
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  ЗАЕМИ ОТ ДР. БАНКИ В СТРАНАТА 8300 -63 948   
   -получ.дългоср.заеми 8371     
   -погашения по дългосрочни заеми 8381     
   -получени дългоср.заеми от други лица в страната 8372 -63 948   
   -погашения по дългоср.заеми от други лица в страната 8382     
  ВРЕМ.СЪХР.СРЕДСТВА НА РАЗП. 8800     
  ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО СМЕТКИ 9500     
   - остатък в лв. по сметки от предход.период (+) 9501 4 610   
  ост.в лева по валут.с-ки от предх.период 9502     
   - ост. В лв.по срочни депозити от прех.период 9503     
   - наличност в лв. по сметки в края на периода (-) 9507     
  ост.в лева по валут.с-ки в края на периода 9508     
  друго финансиране 9339 -12 000   
  ОБЩО ПРИХОДИ  ЗА  ОБЩИНСКИ  ДЕЙНОСТИ:   1 626 227   
  ВСИЧКО ПРИХОДИ   2 527 161   

 
                  РАЗХОДНА ЧАСТ 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

  
№                 НАЙМЕНОВАНИЕ   2014Г. ЗАПЛАТИ ОСИГУРОВКА   ИЗДРЪЖКА   РЕЗЕРВ 
    ПЛАН         

I ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ             

  Общинска администрация   
318 
399 262 760 55 639     

  Общински съвет             

  ВСИЧКО:   
318 
399 262 760 55 639 0 0 

II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ             
  Полиция сигурност и вътрешен ред   36 753 9 169 1 648 25 936   
  Отбрана и сигурност   68 383 37 350 7 100 23 933   

  ВСИЧКО:   
105 
136 46 519 8 748 49 869 0 

III ОБРАЗОВАНИЕ             

  ЦДГ Мирково   
113 
852 92 760 18 212 2 880   

  ОУ-ще Мирково   
287 
711 141 954 29 100 50 993 65 664 

  Др.дейности по образование   1 945 600 113 1 232   

  ВСИЧКО:   
403 
508 235 314 47 425 55 105 65 664 

IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ             
  Др.дейности по здравеопазване   29 091 19 600 3 550 5 941   
  ВСИЧКО:   29 091 19 600 3 550 5 941 0 
VII ПОЧ.ДЕЛО.КУЛТУРА РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ             
  Читалища 44 800     44 800   
  ВСИЧКО:   44 800 0 0 44 800 0 
              
              

  ОБЩО:( I+II+III+IV+VII)   
900 
934 564 193 115 362 155 715 65 664 
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         МЕСТНИ  ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 №                 НАЙМЕНОВАНИЕ   2014Г. ЗАПЛАТИ ОСИГУРОВКА ИЗДРЪЖКА КАПИТАЛОВИ  РЕЗЕРВ 

    ПЛАН           

1 2 3 4 5 6 7 8 
I ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ               
  Общинска администрация 227 566     201 121 23 280 3 165 
  Общински съвет 44 100 32 500 6 400 5 200     
  ВСИЧКО:   271 666 32 500 6 400 206 321 23 280 3 165 
II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ               
  Др.дейности по вътр.сигурност 66 580     45 780 20 800   
                
  ВСИЧКО:   66 580 0 0 45 780 20 800 0 
III ОБРАЗОВАНИЕ               
  ЦДГ Мирково 57 980     57 980     
  Ученически столове 60 820 15 550 2 770 42 500     
  Др.дейности по образование 11 180     11 180     
  ВСИЧКО:   129 980 15 550 2 770 111 660 0 0 
IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ               
  Др.дейности по здравеопазване   4 120 3 600 520       
  ВСИЧКО:   4 120 3 600 520 0 0 0 
V СОЦИАЛНО ОСИГ. И ПОДПОМАГАНЕ             
  Домашен социален патронаж 63 320 24 150 4 500 34 670     
  Клуб на пенсионера 19 600 11 900 2 200 5 500     
  Програми за временна заетост             
  ВСИЧКО:   82 920 36 050 6 700 40 170 0 0 
VI ЖИЛ.СТРОЙТЕЛСТВО И БКС             
  ВИК 202 050 26 970 4 900 20 100 150 080   
  Осветление улици 53 000     53 000     
  Ремонт и подърж.улична мрежа   23 000     23 000     
  Други дейности БКС 34 100       34 100   
  Чистота 164 116 105 000 27 906 31 210     
  ВСИЧКО:   476 266 131 970 32 806 127 310 184 180 0 
VII ПОЧ.ДЕЛО.КУЛТУРА РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ               
  Спорт за всички 6 500     6 500     
  Други дейности по културата   104 565 14 100 565 89 900     
  ВСИЧКО:   111 065 14 100 565 96 400 0 0 
VIII ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА             
  Селско и горско стопанство 94 650 58 650 10 400 20 600 5 000   
  Транспорт и съобщение 119 255     55 200 58 470 5 585 
  Поддръжка и изгражд.пътища 126 700     25 650 94 715 6 335 
  Други дейности по туризъм 13 350 9 550 1 800 2 000     
  ВСИЧКО:   353 955 68 200 12 200 103 450 158 185 11 920 
IX ДРУГИ НЕКВАЛИФИЦИРАНИ Р-ДИ             
  Разходи за лихви 10 000     10 000     
  Такса ангажимент по заеми 500     500     
  Разходи за застраховки 7 000     7 000     
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  ВСИЧКО:   17 500 0 0 17 500 0 0 
                
                

  ОБЩО:( I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)   
1 514 

052 301 970 61 961 748 591 386 445 15 085 
                
                
                

  
ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ               

  Общинска администрация 73 300 62 000 11 300       
  Образование 38 875 2 100 375 16 000 20 400   
                
  ВСИЧКО:   112 175 64 100 11 675 16 000 20 400 0 
                
  Общо:  1 626 227 366 070 73 636 764 591 406 845 15 085 

      
  

  
         
         
         

    

 
 

     

 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2013 ГОДИНА 

      

№ 
по 
ред ФУНКЦИЯ ОБЩО 

в това число 

Държавни 
дейности 

Местни 
дейности 

Доф

инан

-
сира

не 

1 2 3 4 5 6 

1 
Общи държавни служби - 
всичко: 

12799 12799 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 12799 12799     

                  - капиталови разходи 0       
            

2 Отбрана и сигурност - всичко: 42319 42319 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 42319 42319     

                  - капиталови разходи 0       
            

3 Образование - всичко: 7057 7057 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 7057 7057     

                  - капиталови разходи 0       
            

4 Здравеопазване - всичко: 5068 5068 0 0 
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  в т.ч.       - текущи разходи 5068 5068     

                  - капиталови разходи 0       
            

5 

Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи - всичко: 

0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       
            

6 

Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално с -
во и опазване на ок.среда 
всичко: 

4610 0 4610 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 4610   4610   

                  - капиталови разходи 0       
            

7 

Почивно дело, култура, 
религиозни дейности - всичко: 0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       
            

8 

Икономически дейности и 
услуги - всичко: 0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       
            

9 

Разходи, некласифицирани в 
другите разходи - всичко: 0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

  ОБЩО: 
71853 67243 4610 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 71853 67243 4610 0 

                  - капиталови разходи 0 0 0 0 
 
                                                          СПРАВКА  
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА 
                                         ОБЩИНА МИРКОВО ЗА 2014Г. 

 
№ 
по 
ред 

Дейност , параграф, обект  РАЗХОДИ ЗА КВ 
ПРЕЗ 2014Г. 

 
 Всичко:   411 830                       163 000                      248 830 
  Целеви с-ва в т.ч. 

резерв 5% 
        154 850         8 150 

Собствени  
с-ва 
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1. 122 – ИК 
53-09 – Изготвяне кадастрална 
карта на Община Мирково 
 

 
20 115         

 
3 165         

 
 
 
  
 

 
 

2. 239  – Отбрана и сигурност 
52-01 Закупуване на 
компютърна конфигурация 
/ за полиция/ 
 
52-03 Закупуване на система 
за видеонаблюдение и 
управление по пътищата 
 

  
 
 
 

 
 
 

800 
 
 
 

20 000 

3. 603 – ВИК 
51-00 Основен ремонт 
Корекция на река” Голяма 
река  и Мала река в 
с.Каменица /РП/ 
Корекция река Буновска с. Б-
во 
 
Реконструкция ВВМ 
с.Смолско 
/изготвяне работен проект/ 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

10 130 
 
 

120 000 
  
 

19 950 

4. 619 – БКС  
52-06 – Инфраструктурни 
обекти 
Обновяване и реконструкция  
на съществуващ парк УПИ–
III кв.50 

 
 
 
 

2 490 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

31 610 

5. 829- Селско и горско 
стопанство 
52-04  Придобиване на ДМА 
Автомобил / за гората/ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 000 
 

6. 831-     Транспорт и съобщения 
51-00 - Основен ремонт 

Рехабилитация тротоари 
ул.Мирково ППР 

 
 
 

17 130 

 
 
 

- 
 

 
 
 

23 840 
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Рехабилитация улична мрежа 
с.Мирково 
 
 

- 17 500 
 

7. 832 -Транспорт и съобщения 
51-00 - Основен ремонт 
-Рехабилитация път SF0 3304/ III-
6006/ Петрич-граница 
общ./Златица- Мирково/ - 
Каменица  - Брестака – граница  
община / Мирково – Горна 
Малина/-/ III -6004/ от км 5+00 до 
км13.00 
 
 
 
Рехабилитация път SF0 3436/ SF0 
3304- Петрич-  - Брестака – 
Каменица – Илинден. /  
 
- Рехабилитация и възстановяване 
на пътен участък SFO 1430  I -6 / 

Долно Камарци – Пирдоп / Буново/ 
I -6 с. Буново 

 
 

 
 
 

27 505 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 000 
 
 
 

17 210  

 
 
 

4 985 

 
 
 
 

8. 322 Дофинандиране У-ще 
Мирково 
53- 09  ДНА 
Енергийна ефективност У-ще 
Мирково 
 

 
 
 

20 400 

  
 
 
 

 

 

 

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2014 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО  
§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за 

публичните финанси 
      (в лв.) 

No Наименование и местонахождение на 
обектите 

Годишна задача 
за 2014 г. 

Източник на финансиране 

§ 40-00 Постъпления от продажба 
на общински нефинансови 
активи/ финансиране от 
постъпления по § 40-00 
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1 2 3 4 
Постъпления от продажба на общински 
нефинансови активи,   
(планирани по бюджета на общината за 2014 г.)   40 000 

Внесен ДДС върху продажбите (планиран по 
бюджета на общината за 2014 г.)     

Преходен остатък от 2013 г.     

Общо:   40 000 

Планирано финансиране на текущи ремонти на 
социална и техническа инфраструктура     

Планирано финансиране на капиталови разходи:     

Планирано погасяване на ползвани заеми  за 
финансиране на проекти на социалната и 
техническата инфраструктура     

  Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни 
материални активи   40000 
    Функция 01: Общи държавни служби   0 
      Обекти     
        
        
        
    Функция 02: Отбрана и сигурност   0 
      Обекти     
        
        
    Функция 03: Образование   0 
      Обекти     
        
        
        
    Функция 05: Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи   0 
      Обекти     
        
        
        
    Функция 06: Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда   40000 
      Обекти      
  1.Рехабилитация улична мрежа с.Мирково   17500 
  2.Рехабилитация тротоари с.Мирково   22500 
        
    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни 
дейности   0 
      Обекти     
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    Функция 08: Икономически дейности и услуги   0 
      Обекти     
        
        
        

  Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни 
материални активи   0 
    Функция 01: Общи държавни служби   0 
      Обекти     
        
        
        
    Функция 02: Отбрана и сигурност   0 
      Обекти     
        
        
        
    Функция 03: Образование   0 
      Обекти     
        
        
        
    Функция 05: Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи   0 
      Обекти     
        
        
        
    Функция 06: Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда   0 
      Обекти     
        
        
        
    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни 
дейности   0 
      Обекти     
        
        
        
    Функция 08: Икономически дейности и услуги   0 
      Обекти     
        
        
        
  Параграф 5500: Капиталови трансфери   0 
    Функция 04: Здравеопазване   0 
        
        
        



22 
 

    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни 
дейности   0 
        
        
        
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на 
проекти на социалната и техническа 
инфраструктура, в т.ч. за проекти   0 
        
        
        

 

 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 425 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска 
– Гинина и  г-н Велко Георгиев Лисев. С глас „ПРОТИВ“ гласуваха г-н Асен Юруков и 
г-н Пенчо Стойков. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха  г-жа Стоянка  Стефанова 
Македонска  и г-н Илия Христов Македонски. 

 
По точка 6 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-жа Шопова, която обясни, че 
става въпрос за земи, за които има документи от общинска служба по земеделие и 
трябва да се върнат на собствениците им.  
Г-н Мутафов даде думата на г-н Данкин - председател на комисията по устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково, за да изкаже 
становището на комисията. 

Г-н Данкин  каза, че становището на комисията е : Дава съгласие да се предоставят 
имотите, представляващи земи по чл.19, както е по докладната записка. 
Г-н Македонски попита има ли имоти от тези в списъка в договорни отношения. 
Г-жа Шопова отговори, че няма. 
Г-н Мутафов попита има ли въпроси  по докладната записка.Такива нямаше.  
Г-н Мутафов подложи на гласуване шеста точка от дневния ред, така както е по 
докладна записка. 
 
    С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0  гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и 
чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.).,   
ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 426 

 

     ОбС Мирково реши да се предоставят следните имоти в изпълнение на 
задълженията си по параграф 27, ал.2 от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ: 
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Акт  
за общинска собственост 

Общ. собственост ПИ с 
идентификатор 

Обща площ 
 ДКА 

По предоставени скици 
проект на: 

№ Дата 

1311 09.12.2013 ЧАСТНА 237009 по КВС 
землище 
Буново  

 1,924 На наследници 
Олимпиада 
Богданова 
Тодорова 

1312 09.12.2013 ЧАСТНА 056064 по КВС 
землище 
Буново 

 4,869 На наследници 
Никола Тодоров 
Миновски 

1313 09.12. 2013 ЧАСТНА 132007 по КВС 
землище 
Каменица 

19,933 На наследници 
Петър Тодоров 
Цончев за 
новообразуван 
имот № 132015 с 
площ 2,707 дка 
част  от ПИ № 
132007 

1314 09.12. 2013 ЧАСТНА 015055 по КВС 
землище 
Мирково 

 1,651 На наследници 
Минко 
ДимитровДобрев 

1315 09.12. 2013 ЧАСТНА 066018 по КВС 
землище 
Мирково 

 9,880 За 
новообразувани 
ПИ № 066030 с 
площ 1,657 дка 
на наследници 
Георги Данчев 
Карагеоргиев 
образуван от ПИ 
№ 066018 

1316 09.12. 2013 ЧАСТНА 066020 по КВС 
землище 
Мирково 

29,309 За 
новообразувани 
ПИ № 066032 с 
площ 4,699 дка 
на Мария 
Иванова Касова 
образуван от ПИ 
№ 066020 

117 10.12. 2013 ПУБЛИЧНА 000273 по КВС 
землище 
Бенковски 

14,006 За 
новообразувани 
ПИ № 000336 с 
площ 7,087 дка 
на наследници 
Нейчо Иванов 
Бонев образуван 
от ПИ № 000273 

118 10.12. 2013 ПУБЛИЧНА 019005 по КВС 
землище 
Бенковски 

71,158 За 
новообразувани 
ПИ № 019008 с 
площ 3,559 дка 
на наследници 
Нейчо Иванов 
Бонев образуван 
от ПИ № 019005 
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Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 426 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-жа Стоянка  Стефанова 
Македонска, г-жа Иванка Македонска – Гинина,  г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия 
Христов Македонски,   г-н Пенчо Стойков и  г-н Асен Юруков. 

 
По точка 7 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-жа Шопова да обясни 
докладната записка. 

Г-жа Шопова обясни, че става въпрос за парка пред общината, с което всички 
общински съветници са вече добре запознати, тъй като са разглеждали и преди 
въпросния парцел. Тя обясни подробно за какво става на въпрос и каза, че ако има 
въпроси ще отговори на тях. 

Г-н Мутафов даде думата на г-н Данкин , за да изкаже становището на комисията по 
устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково 

Г-н Данкин каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за сключване на 
окончателен договор за замяна на реални части. 

Г-н  Мутафов попита има ли други мнения и изказване по точката и след като такива не 
постъпиха подложи докладната записка на гласуване. 
 
    С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА и във 
връзка с чл.3, ал.1, т.3 и чл.6 от ЗОС, във връзка с чл.222 от Закона за 
задълженията и договорите и във връзка с чл.200 от ЗУТ, ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 427 

 

        ОбС Мирково реши: 
 

119 10.12. 2013 ПУБЛИЧНА 101042 по КВС 
землище 
Мирково 

18,108 За 
новообразувани 
ПИ № 101060 с 
площ 7,301 дка 
на наследници 
Славчо Добрев 
Славчев 
образуван от ПИ 
№ 101042 
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1. Общинският съвет Мирково дава съгласие за сключване на окончателен 
договор за замяна на реални части от УПИ / урегулиран поземлен имот /, по 
силата на който: ОБЩИНА МИРКОВО, в качеството си на собственик (документ 
за собственост Акт за публична общинска собственост  № 22 / 03.08.2000 год.)  
прехвърля на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД” АД правото на собственост върху 130,5 кв.м с 
граници оцветени в зелен цвят и означени с букви А,Б,В,Г, представляващи 
реално определена част от  УПИ III, кв. 50 –за „ Паметник и озеленяване”, 
съгласно действащия ЗРП /застроителен регулационен план / на село Мирково, 
одобрен със Заповед № 81 / 12.ІІ.1997 г. на кмета на Община Мирково, целия с 
площ по скица - 1648,50  кв.м. и представляващи реално определена част от  УПИ 
III- съществуващ парк, кв. 50 , съгласно одобрен със Заповед № 196А / 13.08.2013 г. 
на кмета на Община Мирково и влязъл в сила ПУП-ПРЗ / подробен устройствен 
план - план за регулация и застрояване/, целия с площ по скица – 3106,1  кв.м.,  в 
замяна на което „ЕЛАЦИТЕ – МЕД” АД в качеството си на собственик (документ 
за собственост - нотариален акт № 130, том ІІІ, рег. № 2 755, дело 454 от 
18.11.2005г.на нотариус Евгения Павлова и нотариален акт № 48, том ІІ, рег. № 
1596, дело 195 от 31.08.2004г. на нотариус Евгения Павлова) прехвърля на 
ОБЩИНА МИРКОВО правото на собственост върху 130,5 кв.м, с граници 
оцветени в син цвят и означени с букви Б,Д,Е,Ж,З,И, представляващи реално 
определена част от  УПИ I, кв. 50, съгласно действащия ЗРП  /застроителен 
регулационен план / на село Мирково, одобрен със Заповед № 81/12.ІІ.1997г. на 
кмета на Община Мирково, целия с площ  по скица 1367 кв. м.  и представляващи 
реално определена част от  УПИ I-за хотел, кв. 50, съгласно одобрен със Заповед № 
196А/13.08.2013 г. на кмета на Община Мирково и влязъл в сила ПУП-ПРЗ / 
подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/, целия с площ  по 
скица 1367 кв. м.  
Стойността на заменяните реално определени части от УПИ по ал. 1 е определена 
по реда на  чл. 41 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 32 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и е: А) 1054,00 лв., съгласно приложена пазарна оценка  – за имота на 
ОБЩИНА МИРКОВО. Данъчната оценка е 830,40 лв.,  съгласно приложеното 
удостоверение от дан. служба. и Б) 1054,00 лв.,  съгласно приложената пазарна 
оценка – за имота на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД” АД. Данъчната оценка е 830,40 лв., 
съгласно приложеното удостоверение от дан. служба. Страните не си дължат суми 
за изравняване    стойността на заменените реални части от УПИ. 
 
2. Общинският съвет Мирково променя статута от ПУБЛИЧНА в ЧАСТНА 
общинска собственост на прехвърляните по реда на т. 1 от Община Мирково на   
„ЕЛАЦИТЕ – МЕД” АД 130,5 кв.м. с граници оцветени в зелен цвят и означени с 
букви А,Б,В,Г, представляващи реално определена част от  УПИ III, кв. 50 – за „ 
Паметник и озеленяване”, съгласно действащия ЗРП /застроителен регулационен 
план / на село Мирково, одобрен със Заповед № 81 / 12.ІІ.1997 г. на кмета на 
Община Мирково, целия с площ по скица - 1648,50  кв.м.и представляващи 
реално определена част от  реално определена част от  УПИ I-за хотел, кв. 50, 
съгласно одобрен със Заповед № 196А/13.08.2013 г. на кмета на Община Мирково 
и влязъл в сила ПУП-ПРЗ / подробен устройствен план - план за регулация и 
застрояване/, целия с площ  по скица 1367 кв. м. ,  поради това, че са престанали 
да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС. 
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3. Обявява за ПУБЛИЧНА общинска собственост прехвърляните по реда на т. 1 от 
„ЕЛАЦИТЕ – МЕД” АД на Община Мирково 130,5 кв.м. с граници оцветени в син 
цвят и означени с букви Б,Д,Е,Ж,З,И, представляващи реално определена част от  
УПИ I, кв. 50, съгласно действащия ЗРП /застроителен  регулационен план /  на 
село Мирково, одобрен със Заповед № 81 / 12.ІІ.1997 г. на кмета на Община 
Мирково, целия с площ  по скица 1367 кв. м.   и представляващи реално 
определена част от  УПИ III- съществуващ парк, кв. 50 , съгласно одобрен със 
Заповед № 196А / 13.08.2013 г. на кмета на Община Мирково и влязъл в сила 
ПУП-ПРЗ / подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/, целия с 
площ по скица – 3106,1  кв.м. , поради това че придобиват предназначението по чл. 
3, ал. 2, т. 3 от ЗОС. 
 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 427 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-жа Стоянка  Стефанова 
Македонска, г-жа Иванка Македонска – Гинина,  г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия 
Христов Македонски,   г-н Пенчо Стойков и  г-н Асен Юруков. 
 
 По молбата постъпила в точка „Други“ г-н Мутафов обясни, че няма да гласува поради 
наличие на конфликт на интереси, тъй като със семейството са в роднинска връзка, за 
което е подал декларация по чл.12, т.4 от Закона за предотвратяване и установяване 
конфликт на интереси в деловодството на общината. 
Г-н Мутафов се обърна към г-жа Вълева – председател на комисията по бюджет, 
финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково, за да изкаже становището 
и. 
Г-жа Вълева  каза, че становището на комисията е да се отпуснат средства за болното 
дете. Тя добави, че е не е ясно точно какви средства са необходими , затова комисията 
предлага това да са 3 000 лева. 
 
Г-н Данкин поиска думата и след като му беше предоставена каза, че подкрепя 
предложението на комисията и даде още по-подробни обяснения за заболяването на 
детето и от нуждите му в този момент. 
Г-н Юруков поиска думата и след като му беше предоставена каза, че според него 3  
000 лева са малко и предлага средствата да са 5 000 лева. 
Г-жа Македонска изказа съгласието си по предложението на г-н Юруков. 
 
Г-н Мутафов попита има ли още предложения и след като се убеди, че няма подложи на 
гласуване първото предложение на г-жа Вълева за 3 000 лева, но да се добави в 
решението  къде ще бъдат заложени средствата. 
 
    С 0 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 9 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 9 
гласували  общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23  от ЗМСМА, 
ОбС Мирково не прие предложението за отпускане на 3 000 лева на Александър 
Христов Христов. 

Г-н Мутафов подложи на гласуване предложение на г-н Юруков  за 5 000 лева. 
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С 9 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 9 
гласували  общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23  от ЗМСМА, 
ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 428 

1. ОбС Мирково реши да се отпуснат финансови средства в размер на 5 000 
лева на Александър Христов Христов. 

2. Средствата са заложени в Дейност 122 „Общинска администрация“ в 
параграф 4214 /Помощи по решения на Общински съвет/- 5 000лв,  от 
бюджета на Община Мирково за 2014 и да се разходват след влизането в 
сила на решението за приемането му. 

 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 428 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Павел Иванов Данкин, г-жа Иванка Петрова Вълева,       
г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-жа Стоянка  Стефанова Македонска, г-жа Иванка 
Македонска – Гинина,  г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски,   г-н 
Пенчо Стойков и  г-н Асен Юруков. 

По първата докладна записка постъпила в точка „Други“ г-н Мутафов отново обясни 
причината за прегласуване на Решение № 408  и Решение № 413 от Протокол № 30/ 
22.01.2014г. на Общински съвет Мирково. Той попита има ли въпроси  и след като се 
убеди, че такива няма подложи на прегласуване Решение № 408. 

С 6 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и чл. 51а, 
ал. 4 от ЗОС във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА, 
ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 429 

            
ОбС Мирково приема следните промени в Наредбата за упражняване на правата 
на общината върху общинската част от капитала на търговски дружества: 

1.  Текста на чл.14 става ал.1 към него 
2. Създава нова ал.2, която гласи: „Представителите на Община Мирково в 
управителните органи на акционерните дружества, в които Община 
Мирково е акционер, осъществяват дейността си с грижата на добър 
търговец като се ръководят от интересите на  дружеството, но следят и за 
защитата на интересите на общината при осъществяване на неговата 
дейност. Те внасят в Общински съвет Мирково информация за стопанското 
състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното 
решаване всяко шестмесечие. При настъпване на факти от съществено 
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значение за членството на Община Мирково в дружеството, 
представителите незабавно уведомяват кмета и Общинския съвет. 
 

 
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 429 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин, г-жа Иванка 
Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-н Велко Георгиев Лисев и                
г-жа Иванка Македонска – Гинина.С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха г-жа Стоянка  
Стефанова Македонска, ,  г-н  Илия Христов Македонски,   г-н Пенчо Стойков и  г-н 
Асен Юруков. 

Г-н Мутафов  попита има ли въпроси  по прегласуване на Решение № 413 и след като се 
убеди, че такива няма го подложи на прегласуване . 
 
С 6 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и чл. 21, 
ал.1, т. 9  от ЗМСМА и чл. 51а, ал. 4 от ЗОС и чл. 14 от Наредбата за упражняване 
правата на общината върху общинската част от капитала на търговски 
дружества, ОбС Мирково взе: 

 
 

РЕШЕНИЕ № 430 

 

ОбС Мирково взема за сведение докладна записка с Вх.№ ОбС–01-1/06.01.2014г. 

 
По втората докладна записка постъпила в точка „Други“ г-н Мутафов отново обясни 
причината за прегласуване на Решение № 416,  Решение № 420,  Решение № 421  , 
Решение № 422  от Протокол № 30/ 22.01.2014г. на Общински съвет Мирково. Той 
попита има ли въпроси  и след като се убеди, че такива няма подложи на прегласуване 
Решение № 416 с новото допълнение към него. 

С 6 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл. 45, ал. 7 и 9 и чл.21, ал.1, т. 6 и 
т. 23 от ЗМСМА ОбС Мирково взе: 

 
 

РЕШЕНИЕ № 431 

1. Община Мирково да закупи и достави   по  12 м3 дърва за огрев през 2014г.   на 
ветераните  от Отечествената война в Община Мирково по приложен списък. 
 

№ Трите имена Населено място ЕГН 
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1. Кънчо Панчов Ценов с.Мирково ………….. 

2. Кузман Дойнов Делов с.Буново ………….. 

3. Атанас Делов Менгов с.Смолско ………….. 

 

2. Общата стойност на осигурената помощ за ветераните да бъде в размер до 
3 000 лева, съгласно пазарните цени на дървата за огрев в момента на 
доставката. Средствата са заложени в Дейност „Общинска администрация“, 
параграф 4214 /Помощи по решение на общински съвет/ - 3 000лв.  от бюджета 
на общината за 2014 и да се разходват след влизането в сила на решението за 
приемането му. 
 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 431 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин, г-жа Иванка 
Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-н Велко Георгиев Лисев и                
г-жа Иванка Македонска – Гинина.С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха г-жа Стоянка  
Стефанова Македонска, ,  г-н  Илия Христов Македонски,   г-н Пенчо Стойков и  г-н 
Асен Юруков. 

 

Г-н Мутафов  попита има ли въпроси относно  прегласуване  на Решение № 420  и след 
като се убеди, че такива няма го подложи на прегласуване с новото допълнение към 
него. 

С 6 гласа „ЗА” , 1 глас „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 и чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 

 
 
 

РЕШЕНИЕ № 432 

ОбС Мирково реши: 
1. Да се отпуснат  средства в размер на 5 000 лева на клуб „Поп Недельо“ село 

Мирково за организиране и провеждане на мероприятия, възстановки и 
транспорт. 

2. Клуб „Поп Недельо“ село Мирково да представя отчет на всеки шест 
месеца за изразходваните средства. Средствата са заложени в Дейност 
„Други дейности по културата“ в параграф 1020 /Външни услуги/ - 5 000лв., 
от бюджета на общината за 2014 и да се разходват след влизането в сила на 
решението за приемането му. 
 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 432 с 
глас „ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-н Велко Георгиев 
Лисев и  г-жа Иванка Македонска – Гинина. С глас „ПРОТИВ“ гласува г-н Пенчо 
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Стойков. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха г-жа Стоянка  Стефанова 
Македонска,  г-н  Илия Христов Македонски и  г-н Асен Юруков. 

Г-н Мутафов  попита има ли въпроси относно  прегласуване  на Решение № 421  и след 
като се убеди, че такива няма го подложи на прегласуване с новото допълнение към 
него. 

С 9 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 и чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 433 

   ОбС Мирково реши да се отпуснат  средства  за издръжка на  лек автомобил 
Опел- Астра СО 75-78 АТ към РУП Пирдоп,  обслужващ територията на Община 
Мирково  в размер на 6 580 лева. Средствата са заложени в Дейност „ Други 
дейности по вътрешна сигурност“ по параграфи както следва: 

- Параграф 1015 /Материали/ - 400лв. 
- Параграф 1016 /Горива/ - 4 600лв. 
- Параграф 1062 /Застраховка/ - 180лв. 
- Параграф 1030 /Текуш ремонт/ - 500лв. 
- Параграф 1901 /Платежни държавни такси- винетка/ - 100лв. 
- Параграф 5201 /Компютри/ - 800лв. 

и да се разходват след влизането в сила на решението за приемането му. 
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 433 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин, г-жа Иванка 
Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-н Велко Георгиев Лисев, г-жа 
Стоянка  Стефанова Македонска,  г-н Асен Юруков, г-н Пенчо Стойков и  г-жа Иванка 
Македонска – Гинина. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласува  г-н  Илия Христов 
Македонски. 

Г-н Мутафов  попита има ли въпроси относно  прегласуване  на Решение № 422  и след 
като се убеди, че такива няма го подложи на прегласуване с новото допълнение към 
него. 

С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 и чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 434 

ОбС Мирково реши : 
1. Отпускане на средства в размер на 3 000 лева на Сдружение „ Футболен 

клуб“ Мирково за заплащане такси за участие, за възнаграждение на лекар, 
охрана и съдии. 

2. Сдружение „ Футболен клуб“ Мирково се задължава на всеки шест месеца да 
представя отчет пред Общински съвет Мирково за изразходваните средства. 
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Средствата са заложени в Дейност „Спорт за всички“ в параграф 1020 
/Външни услуги/- 3 000лв,  от бюджета на общината за 2014 и да се разходват 
след влизането в сила на решението за приемането му. 
 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 434 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин, г-жа Иванка 
Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-н Велко Георгиев Лисев,                  
г-жа Стоянка  Стефанова Македонска,  г-н Асен Юруков, г-н Пенчо Стойков,                
г-жа Иванка Македонска – Гинина и г-н  Илия Христов Македонски. 

Г-н Мутафов каза, че дневния ред на 31-то заседание на ОбС Мирково е изчерпан. Той 
обяви 20 минути за изказвания и питания. 

Г-н Грохчев викайки подигравателно направи забележка, че се дават 30 минути  по 
Правилник. 

Г-н Мутафов отговори, че се дават до 30 минути и призова гостите да се възползват от 
случая да им бъде даден отговор по интересуващи ги въпроси. 

Г-жа Йотина поиска думата и след като и беше предоставена сподели пред всички 
присъстващи възмущението си от отношението на групата на „ГЕРБ“ и по-точно на г-н 
Грохчев, защото заради негови жалби и писания  сега се налага да ходи и да губи ценно 
време да доказва пред институциите какво ли не. Тя изброи  поне  десет институции, за 
които сподели, че всеки ден вместо да се работи по важни проблеми на общината се 
изготвят документи и преписи. 

Г-жа Йотина се обърна към г-н Грохчев и го попита как е възможно  да я подаде на 
прокурор, затова, че е дала 5 000 лева за операцията на болно дете и за това, че 
общината е платила 4 погребения. Тя попита г-н Грохчев защо не сигнализира 
прокуратурата когато общината е помогнала на него самия, когато е трябвало да прави 
операция. Възмутена г-жа Йотина се обърна към всички съветници от групата на 
„ГЕРБ“ да имат мярка и уважение към институцията ОБЩИНА, защото тя ще е до 
време кмет, но общината е от преди 100 години и ще продължи да съществува. 

Г-жа Йотина каза пред всички, че Националното сдружение на общините е провело 
класиране на кметове и Община Мирково е на второ място за благоустройство, на 21-во 
място по финансова стабилност при положение, че когато е станала кмет Община 
Мирково е имала 700 000 лева дълг. Тя попита злоупотреба ли е, че е направен 
паметник на Първата кооперация на Балканите. Г-жа Йотина попита не е ли това повод 
за гордост. Тя изказа колко се срамува от действията на общинските съветници още 
повече, че когато е да се сигнализират най-различни органи са много всеотдайни, но за 
тези две години от както са общински съветници не е проявена нито една инициатива 
от тях , па макар и да се почисти дадена градинка в селото. Просто нищо- добави кмета 
на Община Мирково. 

Г-н Николай Точев – жител на село Буново и гост на заседанието поиска думата и след 
като му беше предоставена стана и обръщайки се към съветниците на „ГЕРБ“ каза, че 
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се срамува от тях. Той добави, че един от съветниците на тази партия е избран от село 
Буново и ще е добре да се вслушат в думите на г-жа Йотина, защото е срамота. 

Г-жа Йотина отговори, че със съгласието на г-н Грохчев докато е бил председател на 
ОбС Мирково. Тя каза, че не съжалява, защото за нея е важно тази болница да я има, 
защото има хора в тази община със по 150 лева пенсия, които нямат възможност да 
отидат до София. Г-жа Йотина обясни, че за тези пари, които е дала вече има черно на 
бяло  и официално акции. Тя предложи да не се излагат вече и да се приключи с 
дебатите. 

 
Г-н Мутафов попита има ли желаещи да кажат нещо или да зададат въпроси. След като 
се убеди, че няма той закри 31-то заседание на Общински съвет Мирково в 15,08 часа. 
 
                                             
             
 
  
 
   Председател на ОбС Мирково:............................. 
                                                  /инж.Петър Христов Мутафов/ 
 
 
 
 
Протоколист:...................................... 
                    / инж.Невена Щъркова/ 


