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

ПРОТОКОЛ
№ 39 / 30.09.2014 година
Днес 30.09.2014 г. /вторник/ в 15:00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона
за местното самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на
Община Мирково се проведе 39-то заседание на Общински съвет Мирково.
На заседанието присъстваха: Г-н Петър Христов Мутафов – председател на ОбС
Мирково, г-н Павел Иванов Данкин, г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка
Ченкова Илиева, г-жа Иванка Христова Македонска-Гинина, г-н Велко Георгиев Лисев,
г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Асен Георгиев Юруков, г-н Пенчо Тодоров Стойков,
г-жа Стоянка Стефанова Македонска и г-н Илия Христов Македонски - общински
съветници към ОбС Мирково, г-жа Цветанка Йотина - Кмет на Община Мирково, г- жа
Цвета Попова - секретар на Община Мирково, кметски наместници на: с. Бенковски г-н Никола Чолаков, с. Смолско - г-н Вълко Митков и с. Буново - г-жа Иванка Коевска.
Поканени на заседанието бяха г-жа Пепа Узунова - директор на ОДЗ „Дора Габе“
с. Мирково, г-н Ецо Ецов - директор на ОУ „Георги Бенковски“ с. Мирково, жители и
медии.
Г-н Мутафов - председател на ОбС Мирково откри заседанието в 15:05 часа,
след като се убеди, че кворумът на общински съветници позволява провеждането на
редовно заседание на ОбС Мирково.
Преди да подложи на гласуване дневният ред, г-н Мутафов каза че са постъпили
две докладни.
Едната е за безвъзмездно отдаване под наем на хижа „Опор“, след изготвената от
техническо лице количествено - стойностна сметка за ремонта.
Втората докладна е за безвъзмездно отдаване под наем на общинска собственост
„Ветеринарната лечебница“, за помещение на Ловно- рибарска дружинка с. Мирково.
Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси и предложения относно двете
докладни.
След като нямаше въпроси предложи да се гласуват двете докладни да бъдат
разгледани в точка „Други“.
С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника, бе прието докладните да бъдат разгледани в
точка „Други“.
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Г-н Мутафов обяви дневния ред както следва:
1. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. №
ОбС-01-62 от 18.09.2014 год. на Община Мирково
Относно: Издаване на Запис на заповед от община Мирково в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор №
23/321/01309 от 27.11.2012 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 № 23/321/01309
- “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”
Докладва: Цветелина Костова
2. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. №
ОбС-01-59 от 12.09.2014 год. на Община Мирково
Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мирково към 30.06.2014
год.
Докладва: Ненка Кръстева
3. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. №
ОбС-01-63 от 19.09.2014 год. на Община Мирково
Относно: Актуализация на разпределение на средствата за капиталови разходи
на Община Мирково за 2014 год.
Докладва: Ненка Кръстева
4. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. №
ОбС-01-64 от 19.09.2014 год. на Община Мирково
Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг
Докладва: Ненка Кръстева
5. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. №
ОбС-01-60 от 16.09.2014 год. на Община Мирково
Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост,
представляващ зъболекарски кабинет на II-ри етаж в Здравната служба на
село Смолско с площ 23 кв.м. заедно с находящото се в него оборудване /АЧОС
№ 1298 от 09.08.2013 г. на Кмета на община Мирково/
Докладва: Иванка Червенкова
6. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. №
ОбС-01-61 от 17.09.2014 год. на Община Мирково
Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост,
представляващ помещение на третия етаж в Здравната служба на село
Мирково с площ 37 кв.м. заедно с находящото се в него оборудване /АЧОС №
3/103/ от 05.10.1998 г. на Кмета на Община Мирково/
Докладва: Иванка Червенкова
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7. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. №
ОбС-01-58 от 10.09.2014 год. на Община Мирково
Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на община Мирково за 2014 год.
Докладва: Ненка Бедрозова
8. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. №
ОбС-01-65 от 19.09.2014 год. на Община Мирково
Относно: Актуализация на списъка на имоти общинска собственост,които да
бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на община Мирково за 2014 год.
Докладва: Иванка Червенкова
9. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. №
ОбС-01-57 от 10.09.2014 год. на Община Мирково
Относно: Дофинансиране със средства от общинския бюджет за превоз на
ученици от село Буново и село Мирково до училищата в град Златица и град
Пирдоп
Докладва: Цвета Попова
10. Докладна записка от г-н Ецо Благоев Ецов – Директор на ОУ „Георги Бенковски“
– село Мирково с Вх. № ОбС-31-01-19 от 05.09.2014 год. на Община Мирково
Относно: Нанесени щети на асфалтовата настилка в училищния двор
Докладва: Ецо Ецов
11. Отчет от инж. Петър Мутафов – Председател на Общински съвет Мирково с Вх.
№ ОбС-111-13 от 19.09.2014 год. на Община Мирково
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Мирково за периода 01
януари 2014 год. до 31 август 2014 год.
Докладва: инж. Петър Мутафов
12. Други
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община
Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация с. Мирково.
Г- н Мутафов попита дали има въпроси по дневния ред, след като нямаше такива,
подложи на гласуване дневния ред.
Със 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника, дневния ред бе приет.
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По 1 /първа/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на г-жа Вълева- председател на комисията по бюджет,
финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково да каже какво е
становището на комисията.
Г-жа Вълева, каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба към ОбС Мирково излиза със становище: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет.
Г-н Мутафов попита дали има въпроси по становището на комисията, след като
такива нямаше го подложи на гласуване.
С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 гласуващи общински съветника и на основание Чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 502
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 до 626 104,07 лв. (шестотин двадесет и шест
хиляди, сто и четири лв. и 07 ст.) за обезпечаване на 110% от стойността на
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 23/321/01309 от 27.11.2012г. по мярка 321 за изпълнение на
дейностите по проект № 23/321/01309- „Изграждане на спортен комплекс в с.
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 допустимия ДДС на извършено авансово плащане по
договор № 23/322/01309 от 27.11.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 502 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 Христова Македонска–Гинина, г-н Велко
Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Пенчо
Тодоров Стойков, г-жа Стоянка Стефанова Македонска и г-н Асен Георгиев Юруков.

По 2 /втора/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на председателите на комисиите да се изкажат с какви
становища са излезли комисиите.
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Г-жа Вълева, каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба е излязла със становище: Проекта за решение в докладната записка да бъде
приет.
Г-жа Гинина, каза че комисията по образование, култура, здравеопазване,
социална политика, спорт и вероизповедание е излязла със становище: Проекта за
решение в докладната записка да бъде приет.
Г-жа Илиева, каза че комисията по предотвратяване и установяване конфликт на
интереси е излязла със становище: Проекта за решение в докладната записка да
бъде приет.
Г-н Лисев, каза че поради отсъствие на един от членовете на комисията по
селско и горско стопанство, екология и обществен ред, не е взето становище по тази
точка.
Г-н Данкин, каза че комисията по устройство на територията, благоустрояване,
пътна и селищна мрежа е излязла със становище: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет.
Г-н Мутафов даде думата на г-жа Кръстева.
Г-жа Кръстева даде разяснения по отчета на общината, в това число и каква е
концесията, която е получила общината.
Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси, след като такива нямаше
подложи на гласуване проекта за решение както е в докладната записка, като се гласува
и вземе решение поотделно за отчетите на бюджета, на капиталовите разходи и на
изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове към 30. 06. 2014 год.
Премина се към гласуване за приемане предложения отчет по бюджета към
30.06.2014 г.
С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание Чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 137, ал. 2 от
Закона за публичните финанси и чл. 54, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково,
ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 503
Приема отчет на бюджета на Община Мирково към 30.06.2014 год.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 503 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 Христова Македонска–Гинина, г-н Велко
Георгиев Лисев, г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Пенчо Тодоров Стойков, г-жа Стоянка
Стефанова Македонска и г-н Асен Георгиев Юруков; с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
поименно гласува: г-н Илия Христов Македонски.
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Премина се към гласуване за приемане на отчета за капиталовите разходи
на Община Мирково към 30.06.2014 год.
С 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание Чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 137, ал. 2 от
Закона за публичните финанси и чл. 54, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково,
ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 504
Приема отчета за капиталовите разходи на Община Мирково към
30.06.2014 год.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 504 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 Христова Македонска–Гинина, г-н Велко
Георгиев Лисев, г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Пенчо Тодоров Стойков, г-жа Стоянка
Стефанова Македонска; с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” поименно гласуваха: г-н Илия
Христов Македонски и г-н Асен Георгиев Юруков.

Премина се към гласуване за приемане на отчета за изпълнението на извън
бюджетните сметки и фондове към 30.06.2014 год.
С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание Чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 137, ал. 2 от
Закона за публичните финанси и чл. 54, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково,
ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 505
Приема отчета за изпълнението на извън бюджетните сметки и фондове
към 30.06.2014 год.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 505 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 Христова Македонска–Гинина, г-н Велко
Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Пенчо
Тодоров Стойков, г-жа Стоянка Стефанова Македонска и г-н Асен Георгиев Юруков.
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По 3 /трета/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на председателите на комисиите, за да изкажат
техните становища.
Г-жа Вълева - каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба е излязла със становището: Проекта за решение в докладната записка да бъде
приет, като допълни, че г-н Стойков гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Г-жа Илиева - каза че комисията по предотвратяване и установяване конфликт
на интереси е излязла със становището: Проекта за решение в докладната записка да
бъде приет.
Г-жа Гинина - каза че комисията по образование, култура, здравеопазване,
социална политика, спорт и вероизповедание е излязла със становището: Проекта за
решение в докладната записка да бъде приет.
Г-н Лисев - каза че комисията по селско и горско стопанство, екология и
обществен ред, е излязла със становището: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет.
Г-н Данкин - каза че комисията по устройство на територията, благоустрояване,
пътна и селищна мрежа е излязла със становището: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет.
Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси, след като такива нямаше
подложи на гласуване становището на комисиите.

С 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за
публичните финанси ОбС и чл. 41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково,
ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 506
Одобрява вътрешни компенсирани промени между показателите на
капиталовите разходи, както и между отделните обекти, финансирани със
средства от целевата субсидия, съгласно приложение № 1.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 506 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 Христова Македонска–Гинина, г-н Велко
Георгиев Лисев, г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Илия Христов Македонски, г-жа
Стоянка Стефанова Македонска; с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” поименно гласуваха: г-н
Пенчо Тодоров Стойков и г-н Асен Георгиев Юруков.
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По 4 /четвърта/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде отново думата на председателите на комисиите, за да изкажат
техните становища.
Г-жа Вълева - каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба е излязла със становище: Проекта за решение в докладната записка да бъде
приет.
Г-жа Гинина - каза че комисията по образование, култура, здравеопазване,
социална политика, спорт и вероизповедание е излязла със становище: Проекта за
решение в докладната записка да бъде приет.
Г-жа Илиева - каза че комисията по предотвратяване и установяване конфликт
на интереси е излязла със становище: Проекта за решение в докладната записка да
бъде приет.
Г-н Лисев - каза че комисията по селско и горско стопанство, екология и
обществен ред, е излязла със становището: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет.
Г-н Данкин - каза че комисията по устройство на територията, благоустрояване,
пътна и селищна мрежа е излязла със становище: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет, като допълни, че г- н Юруков е гласувал „ПРОТИВ“.
Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди, че такива
няма подложи на гласуване проекта за решение, както е по докладна записка.

С 10 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 10 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
чл. 5, ал. 1 и ал. 2, чл. 13, чл. 17 и чл. 19 от Закона за общинският дълг, ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 507
I. Дава съгласие Община Мирково да поеме краткосрочен общински дълг
под формата на овърдрафт-кредит, при следните параметри:
1. Максимален размер на кредита до 400 000,00 лева /словом: четиристотин
хиляди лева/;
2. Валута на кредита- български лева /BGN/;
3. Вид на кредита: краткосрочен банков кредит – овърдрафт, поет с договор за
общински заем;
4. Цел: за покриване на временен недостиг на средства,необходими за
разплащания свързани с дейността на общината;
5. Краен срок на издължаване: 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит;
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6. Начин и срок на усвояване – многократно в срок до 12 месеца от датата на
договора за кредит ,като правото на кредитополучателя да усвоява средства от
овърдрафта в рамките на договорения размер и краен срок за усвояване, се
възстановява с всяка издължена от него сума;
7. Условия за плащане на лихва: ежемесечно;
8. Обезпечение: Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 100% от
размера на кредита върху бъдещи вземания от собствени приходи по чл. 45 ал. 1
от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1,
т. 1б от Закона за публичните финанси за периода до окончателното погасяване на
дълга;
9. Годишен лихвен процент ; 1 месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка до
5% годишно;
10. Лихвен процент при просрочие на главница – образува се от сбора от
годишния лихвен процент по т.9 плюс надбавка и се дължи върху сумите в
просрочие. Максималната стойност на надбавката – 3% годишно;
11. Неустойка при просрочие на лихва- без неустойка при просрочие на лихви.
12. Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит – без такса;
13. Годишна такса за управление на кредита,платима при подписване на договора
за кредит върху размер на разрешения кредит – максимум 1% годишно;
14. Комисионна за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита-без
комисионна;
15. Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него
със собствени средства на общината.
II. Възлага на кмета на Община Мирково да проведе процедура по реда на
чл. 16, ал. 7, т. 2 от Закона за обществените поръчки за договаряне без обявление с
обслужващата банка на общината, която да представи краткосрочен кредит на
Община Мирково при одобрените от Общинския съвет параметри.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 507 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 Христова Македонска–Гинина, г-н Велко
Георгиев Лисев, г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Илия Христов Македонски, г-н Пенчо
Тодоров Стойков, г-жа Стоянка Стефанова Македонска; с глас „ПРОТИВ” поименно
гласува: г-н Асен Георгиев Юруков.

По 5 /пета/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на председателите на комисиите, за да изкажат
техните становища.
Г-жа Вълева - каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба е излязла със становище: Проекта за решение в докладната записка да бъде
приет.
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Г-н Данкин - каза че комисията по устройство на територията, благоустрояване,
пътна и селищна мрежа е излязла със становище: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет.
Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси.
Г- н Грохчев попита, защо ще бъде отдавано под наем.
Г-жа Йотина му отговори, че ще се ползва за зъболекарски кабинет.
Г-н Мутафов попита дали има други въпроси. След като се убеди, че такива няма
подложи на гласуване становището на комисиите.
С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 14, ал. 1, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 22, ал. 1 и ал. 3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Мирково, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 508
1. Да се отдаде под наем част от имот – частна общинска собственост,
представляващ зъболекарски кабинет на втория етаж в здравната служба с.
Смолско с площ 23,00 кв.м. заедно с находящото се в него оборудване, находящ се
в поземлен имот с идентификатор 67636.316.31 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Смолско (АЧОС № 1298 от 09. 08. 2013 год. на кмета
на Община Мирково) за срок до 5 години при първоначална наемна цена 70,00
лв./на месец без ДДС.
2. Възлага на Кмета на община Мирково сключването на договор за наем с
„Джеми-Дент АИППДП” ЕООД за извършване на здравни услуги.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 508 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 Христова Македонска–Гинина, г-н Велко
георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Пенчо
Тодоров Стойков, г-жа Стоянка Стефанова Македонска и г-н Асен Георгиев Юруков.

По 6 /шеста/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на председателите на комисиите, за да изкажат
техните становища.
Г-жа Вълева - каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба е излязла със становище: Проекта за решение в докладната записка да бъде
приет.
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Г-н Данкин - каза че комисията по устройство на територията, благоустрояване,
пътна и селищна мрежа е излязла със становище: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет.
Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди, че такива
няма подложи на гласуване становището на комисиите.

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 6 от Закона
за общинската собственост и чл. 22, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Мирково, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 509
1. Да се отдаде под наем част от имот – частна общинска собственост,
представляващ помещение на третия етаж в здравната служба, заедно с
находящото се в него обзавеждане, находящ се в УПИ VIII-за Здравен дом, кв.55
по плана на с.Мирково (АЧОС № 3/ 103/ от 05.10.1998год. на кмета на Община
Мирково) за срок до 5 години при наемна цена 40,00 лв./на месец без ДДС.
2. Възлага на Кмета на община Мирково сключването на договор за наем с
Йордан Красимиров Ходжев.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 509 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 Христова Македонска–Гинина, г-н Велко
Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Пенчо
Тодоров Стойков, г-жа Стоянка Стефанова Македонска и г-н Асен Георгиев Юруков.

По 7 /седма/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на г-н Лисев – председател на комисията по селско и
горско стопанство, екология и обществен ред да изкаже становището на комисията.
Г-н Лисев - каза че комисията по селско и горско стопанство, екология и
обществен ред, е излязла със становището: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет.
Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди, че такива
няма подложи на гласуване становището на комисията.

Страница 11 от 18

С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 21, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково
взе:
РЕШЕНИЕ № 510
Приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост в Община Мирково за 2014 година по приложени списъци
на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба и за
предоставяне под наем, както следва:
Списък на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба:
Поземлен
имот с
идентификатор №
093007

землище
по КВС
землище
Буново

Акт за общинска
Площ
собственост
на
начин на
имота трайно
(дка) ползване местност №
дата
5,397

по КК на
67636.6.589 с. Смолско 4,000
по КВС
землище
121002
Мирково 1,701
по КВС
землище
003015
Мирково 1,829

вид
собственост

нива

"Кратункьовец" 1336
"Простолябедрозица"
1320

ливада

"Песека" 1340

15.08.2014 г. частна

ливада

"Турски
гробища" 1339

08.07.2014 г. частна

ливада

09.07.2014 г. частна
07.05.2014 г. частна

Списък на имотите, които общината има намерение да отдаде под наем:
Поземлен
имот с
идентификатор №
67636.6.43

Площ
Акт за общинска
начин на
на
собственост
имота трайно
(дка) ползване местност №
дата

землище
по КК на
с. Смолско 32,488 нива

вид
собственост

"Вируша" 1330 03.07.2014 г. частна

Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 510 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 Христова Македонска–Гинина, г-н Велко
Георгиев Лисев, г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Илия Христов Македонски, г-жа
Стоянка Стефанова Македонска и г-н Асен Георгиев Юруков; с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” поименно гласува: г-н Пенчо Тодоров Стойков.
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По 8 /осма/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на г-н Лисев – председател на комисията по селско и
горско стопанство, екология и обществен ред да изкаже становището на комисията.
Г-н Лисев - каза че комисията по селско и горско стопанство, екология и
обществен ред, е излязла със становището: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет.
Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди, че такива
няма подложи на гласуване становището на комисията.

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 ал. 9 от Закон за
общинската собственост, и чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 511
Приема актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в Община Мирково за 2014 год. по приложен списък на
имотите, с които Община Мирково има намерение да извършва разпоредителни
действия - отдаване под наем.
Актуализация на списъка на имоти общинска собственост, които да бъдат
включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Мирково за 2014 год.
общ.
ПИ с идентификатор
собственост
частна
000876 по КВС
землище Мирково
1. сграда със ЗП-1546 кв.м;
2. сграда със ЗП-913 кв.м
частна
000877 по КВС
землище Мирково
1. сграда със ЗП-1047 кв.м
частна
000974 по КВС
землище Каменица
1. сграда със ЗП-718 кв.м
частна
141002 по КВС
землище Каменица
1. сграда със ЗП-488 кв.м
частна
141005 по КВС
землище Каменица
1. сграда със ЗП-148 кв.м
частна
166001 по КВС
землище Каменица

обща
площ
дка
11,321 дка

местност
„Кофата“
(Къдравец)

други
данни
под наем

5,251 дка

„Кофата“
(Къдравец)

под наем

1,587 дка

„Старите
колиби“

под наем

0,638 дка

„Скумца“

под наем

0,774 дка

„Скумца“

под наем

8,871 дка

„Странето“

под наем
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частна

1. сграда със ЗП-80 кв.м
2. сграда със ЗП-176 кв.м
3. сграда със ЗП-325 кв.м
4. сграда със ЗП-321 кв.м
5. сграда със ЗП-34 кв.м
6. сграда със ЗП-18 кв.м
(полуразрушена)
7. сграда със ЗП-86 кв.м
167001 по КВС
7,123 дка
землище Каменица
1. двуетажна сграда със ЗП229 кв.м
2. полуразрушена сграда –
непосочена площ

„Голяма река“ под наем

Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 511 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 Христова Македонска–Гинина, г-н Велко
Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Пенчо
Тодоров Стойков, г-жа Стоянка Стефанова Македонска и г-н Асен Георгиев Юруков.

По 9 /девета/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на г-жа Гинина - председателите на комисията по
образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание, за
да каже становището на комисията.
Г-жа Гинина - каза че комисията по образование, култура, здравеопазване,
социална политика, спорт и вероизповедание е излязла със становище: Проекта за
решение в докладната записка да бъде приет.
Г- жа Попова поиска думата, за да даде разяснения по докладната.
Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди, че такива
няма подложи на гласуване становището на комисията.
С 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково
взе:
РЕШЕНИЕ № 512
1. Общински съвет Мирково дава съгласие да се дофинансира със средства от
общинският бюджет /при необходимост/ превоза от с. Буново и с. Мирково
до средните училища в гр. Златица и гр. Пирдоп и обратно.
2. ОбС Мирково възлага на кмета на Община Мирково да създаде
необходимата организация за превоза на ученици.
3. Средствата да се вземат от параграф 1020 „Външни услуги“, където са
заложени при формиране на бюджета.
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Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 512 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 Христова Македонска–Гинина, г-н Велко
Георгиев Лисев, г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Пенчо Тодоров Стойков, г-жа Стоянка
Стефанова Македонска; с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” поименно гласуваха: г-н Илия
Христов Македонски и г-н Асен Георгиев Юруков.

По 10 /десета/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на г-н Ецо Ецов - директор на ОУ „Георги Бенковски“
да обясни какъв е проблема.
Г-н Ецов, каза че машините, които асфалтират улиците в селото са влизали в
училищният двор, защото нямали къде да обръщат. Асфалтната настилка е нарушена,
по училището са се образували по - големи пукнатини. Г-н Ецов обясни, че не е
належащо, но е препоръчително да се преасфалтира площадката, защото там все пак
играят деца и може да се случи някакъв инцидент.
Г-н Грохчев поиска думата. Той предложи, ако има средства за преасфалтиране
да се направи сега, защото зимните условия може да доведат до по голям проблем
догодина.
Г-жа Йотина взе отношение по въпроса и каза, че три улици от селото не са
включени в проекта за асфалтиране и ще трябва да се заложат средства от общината, за
да ги асфалтира, и тогава може да се включи и училищният двор. Г-жа Йотина, каза че
ще разговаря с фирмата по асфалтиране и ще се вземе решение.
Г-н Ецов се съгласи с предложението на г- жа Йотина.
Г-жа Йотина допълни, че в същият ред на мисли, в с. Каменица след поройните
дъждове пътят е пропаднал и ще трябва и там да се вземат някакви мерки.
Г-н Мутафов даде думата на г-жа Гинина – председател на комисията по
образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание да
каже становището на комисията.
Г-жа Гинина, каза че комисията по образование, култура, здравеопазване,
социална политика, спорт и вероизповедание е излязла със становище: Проекта за
решение в докладната записка да бъде приет.
Г-н Мутафов даде думата на г-н Данкин - председател на комисията по
устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа да каже
становището на комисията.
Г-н Данкин, каза че комисията по устройство на територията, благоустрояване,
пътна и селищна мрежа е излязла със становище: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет.
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Г-н Мутафов попита дали има въпроси, след като такива нямаше подложи на
гласуване становището на комисиите.

С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 513
Общински съвет Мирково дава съгласие да се извърши – частично
преасфалтиране на площадката в предната част на училищния двора.

По 11 /единадесета/ точка от дневния ред
Г-жа Вълева поиска думата. Тя поздрави г-н Мутафов за направеният отчет и за
това, че е упоменато кой как е гласувал.
Г-н Македонски, се изказа че отчета е трябвало да бъде представен август месец.
Г-н Мутафов отговори на г-н Македонски, като му каза че отчета се представя
два пъти годишно, никъде не е упоменато кой месец.
Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси и изказвания, след като нямаше
такива подложи на гласуване отчета за дейността на общински съвет – Мирково.

Със 6 гласа „ЗА”, 5 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 514
ОбС Мирково приема Отчет за дейността на Общински съвет Мирково и
неговите постоянни комисии за периода 01 януари 2014 – 31 август 2014 год. на
инж. Петър Мутафов - Председател на Общински съвет Мирково

По 12 /дванадесета/ точка „Други“ от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на г-жа Йотина.
Г-жа Йотина, поясни че с решение № 249/26.02.2013 г. ОбС Мирково дава
съгласие да бъде предоставено помещение за ловен клуб на Ловно Рибарска Дружина в
с. Мирково. С тази докладна се предлага да бъде предоставено помещение в
„Ветеринарната лечебница“.
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Г-н Мутафов попита дали има въпроси, и след като нямаше подложи на
гласуване докладната.
Г-н Грохчев и г-н Юруков не гласуват поради конфликт на интереси.

Със 7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
9 гласували общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 515
1. Да се предостави безвъзмездно ползване за срок от 10 години имот – частна
общинска собственост - „Ветеринарна лечебница“, представляващ сграда на един
етаж и тавански стаи със ЗП - 164 (сто шестдесет и четири) кв.м., 656 (шестстотин
петдесет и шест) куб.м. и спомагателна сграда със ЗП – 75 (седемдесет и пет) кв.м.,
170 (сто и седемдесет) куб.м., заедно с прилежащия терен от 1591 (хиляда
петстотин деветдесет и един) кв.м., находящ се в „стопански двор“, извън
регулационния план на с.Мирково (АЧОС № 5 / 105 / от 01.12.1998 год. на Кмета
на Община Мирково).
2. Възлага на Кмета на Община Мирково сключването на договор за
безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост „Ветеринарна
лечебница“ с Ловно-рибарска дружинка с. Мирково за осъществяване на дейност
в обществена полза.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 515 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-н Велко Георгиев Лисев, г-н Петър Иванов Грохчев,
г-н Пенчо Тодоров Стойков, г-н Илия Христов Македонски, г-н Асен Георгиев
Юруков; с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” поименно гласуваха: г-жа Стоянка Сефанова
Македонска и г-жа Иванка Христова Македонска – Гинина.

Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси по другата докладна за хижа
„Опор“ с. Смолско.
Въпроси нямаше и г- н Мутафов подложи на гласуване докладната.
С 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 516
Възлага на Кмета на община Мирково да сключи допълнително
споразумение към договор за наем № 25/ 13.03.2014 год. между Венцислав
Стоичков и Община Мирково, за прихващане на дължимия наем със стойността
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на извършените от същия строително-монтажни работи в имот – частна общинска
собственост- хижа „Опор“, представляващ триетажна сграда със ЗП – 180 кв.м,
находящ се в местностност „Чорбаджийско бачище“, землище с.Смолско (АЧОС
№ 1/ 101/ от 17.10.1997 год. на Кмета на Община Мирково)
Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация за вземане на Решение № 516 с глас „ЗА”
поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин, г-жа
Иванка Петрова Вълева, г-жа Иванка Христова Македонска–Гинина ,г-жа Добринка
Ченкова Илиева, г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Петър Иванов Грохчев, г-н Пенчо
Тодоров Стойков, г-н Илия Христов Македонски; с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” поименно
гласуваха: г-жа Стоянка Стефанова Македонска и г-н Асен Георгиев Юруков.
По 13 /тринадесета/ точка от дневния ред - изказвания, питания, становища и
предложения на граждани по чл. 68, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС Мирково - г-н Мутафов даде 15 /петнадесет/ минути.
Г-н Мутафов, каза че има въпроси към г- жа Узунова - директор на ОДЗ „Дора
Габе“ с. Мирково.
Г-н Мутафов и г-жа Узунова проведоха диалог по отношение за детската
градина.
Г-жа Гинина имаше въпрос, тя попита: „С неплатените такси какво се случва“.
Г-жа Узунова: „Постепенно започнаха да ги погасяват, но аз немога да връщам
децата затова, че не са им платени таксите, защото в подготвителните групи
присъствието им е задължително“.

Г-н Мутафов попита дали има други въпроси, след като такива нямаше закри
заседанието в 16:15часа.

Председател на ОбС Мирково: ................................................
/инж. Петър Христов Мутафов/

Протоколист: .................................
/Генка Рендакова/
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