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

ПРОТОКОЛ
№ 41 / 18.11.2014 година
Днес 18.11.2014 г. /вторник/ в 16:00 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 41-то заседание на Общински съвет Мирково.
На заседанието присъстваха: Г-н Петър Христов Мутафов – председател на
Общински съвет 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 Общински съвет Мирково, г-жа Цветанка
Йотина - Кмет на Община Мирково, г-жа Цвета Попова - секретар на Община Мирково,
кметски наместник на: с. Каменица – г-н Атанас Атанасов, с. Смолско – г-н Вълко
Митков, с. Бенковски – г-н Никола Чолаков, жители и медии.
Г-н Мутафов - председател на Общински съвет Мирково откри заседанието в
16:00 часа, след като се убеди, че кворумът на общински съветници позволява
провеждането на редовно заседание на Общински съвет Мирково.
Г-н Мутафов, обясни че на заседанието са поканени полицейските инспектори
при РУ-Пирдоп, обслужващи район Мирково: г-н Нешков и г-н Пеев, поради зачестили
нарушения на обществения ред в село Мирково - унищожаване на имуществото в
читалищният двор, каране на автомобили от малолетни лица и още много други неща,
които тормозят жителите на Общината. По този повод бяха поканени и жители на село
Мирково предоставили къщите си на семейства от ромски произход, които не са
регистрирани в Община Мирково. На която покана се отзова само един от
собствениците на въпросните имоти.
Г-н Мутафов попита, защо по центъра на селото, читалищният двор и още много
други обществени места се случват множество вандалски прояви и не се взима под
внимание.
Г-н Нешков, обясни че на обществени места няма как да забранят на някого да
не ги посещава. Когато се подаде сигнал за извършване на нередности тогава
полицията може да вземе отношение.
Г-н Грохчев – даде предложение да се пусне сигнал от Общински съвет
Мирково, който да се подпише от общинските съветници, тъй като се знае кои са
хората вършещи безредиците.
След дълги дебати Общински съвет Мирково реши да се направи сигнал до
полицията, които да подпишат всички общински съветници.
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Преди да подложи на гласуване дневният ред, г-н Мутафов каза, че е постъпила
Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС01-78 от 13.11.2014 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 № 23/322/01088 от 14.12.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка
322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013г., 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 №
23/322/01088 – „Рехабилитация на тротоари в село Мирково“, Обект 2: „Рехабилитация
на улична мрежа на населените места в Община Мирково“.
Г-н Мутафов предложи Докладната записка да бъде разгледана в точка „Други“.
С 8 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника Общински съвет Мирково реши: Докладната
записка да бъде разгледана в точка „Други“.
Г-н Мутафов обяви дневния ред както следва:
1. Писмо от Софийски окръжен съд с изх. № 265/22.10.2014 г.
Относно: Избора за съдебни заседатели за Районен съд – Пирдоп
Докладва: Председател на Софийски окръжен съд – Филип Владимиров
2. Заявление от Атанас Кръчмаров с вх. № РД-30-01-5 от 30.10.2014 г.
Относно: Намаляване на таксата битови отпадъци за 2015год.
Докладва: Атанас Кръчмаров
3. Докладна записка от г-жа Цвета Попова-Хрискова – Секретар на Община
Мирково с Вх. № ОбС-020-7 от 06.11.2014 год. на Община Мирково
Относно: Отдаване под наем на имот, управлявани от Община Мирково по чл.
15, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Мирково – сграда в поземлен имот № 000877
по КВС, местност „Кофата“ (Къдравец), поземлен имот № 000876 по КВС,
местност „Кофата“ (Къдравец), в землище Мирково ЕКАТТЕ 48324, Община
Мирково.
Докладва: Иванка Червенкова
4. Докладна записка от г-жа Цвета Попова-Хрискова – Секретар на Община
Мирково с Вх. № ОбС-020-8 от 06.11.2014 год. на Община Мирково
Относно: Отдаване под наем на имот, управлявани от Община Мирково по чл.
15, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Мирково – сгради, находящи се в поземлен
имот № 167001 по КВС, местност „Голяма река“, поземлен имот № 166001 по
КВС, местност „Странето“, поземлен имот № 141005 по КВС, местност
„Скумца“, поземлен имот № 141002 по КВС, местност „Скумца“, поземлен
имот № 000974 по КВС, местност „Старите колиби“ в землище Каменица
ЕКАТТЕ 35821, Община Мирково.
Докладва: Иванка Червенкова
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5. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. №
ОбС-01-76 от 07.11.2014 год. на Община Мирково
Относно: Постъпило писмо от „Елаците - мед“АД с вх. № 30-08-33/14.10.2014 г.
за съгласуване на маршрут, който ще бъде използван за обслужване и извоз на
кариерни материали от находище „МИАЛ“, Община Мирково.
Докладва: Димитър Калоянов
6. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. №
ОбС-01-77 от 07.11.2014 год. на Община Мирково
Относно: Постъпило писмо от „Елаците - мед“АД с вх. № 30-08-30/30.09.2014 г.
за подобряване на съществуваща пътна връзка и съоръжение, които ще бъдат
използвани за обслужване и извоз на кариерни материали от находище „МИАЛ“,
Община Мирково.
Докладва: Димитър Калоянов
7. Докладна записка от г-н Мирослав Стамов – юридически съветник на Община
Мирково с Вх. № ОбС-024-19 от 12.11.2014 год. на Община Мирково
Относно: Парични задължения на Иван Василев Главанджиев
Докладва: Мирослав Стамов
8. Други
9. 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.
С 8 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника, дневния ред бе приет.

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 Общински съвет Мирково да каже какво
е становището на комисията.
Г-жа Вълева, каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба към Общински съвет Мирково е излязла със становище: Дава съгласие да
бъдат избрани четирима съдебни заседатели за Районен съд – Пирдоп.
Г-н Мутафов – попита дали някои има предложения. След като такива нямаше,
г-н Мутафов предложи комисията по Селско и горско стопанство, екология и
обществен ред да се събере до 25.11.2014 г. и да вземе решение кои ще бъдат
четиримата съдебни заседатели.
Г-н Мутафов попита дали има други предложения. След като такива нямаше
подложи на гласуване предложението, което направи.
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С 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
гласуващи общински съветника и на основание чл. 68, ал. 3, т. 1 от Закона за
съдебната власт, Общински съвет Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 526
Възлага на Комисията по Селско и горско стопанство, екология и
обществен ред към Общински съвет Мирково да се събере до 25.11.2014 г. и да
направи предложения за четирима съдебни заседатели за Районен съд Пирдоп.

По 2 /втора/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на председателите на комисиите към Общински съвет
Мирково да изкажат становищата си.
Г-жа Вълева, каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба към Общински съвет Мирково е излязла със становище: Докладната записка
да бъде взета за сведение.
Г-н Данкин, каза че комисията по устройство на територията, благоустрояване,
пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково излиза със становище:
Докладната записка да бъде взета за сведение, като се спазва наредбата за
местните данъци и такси.
Г-н Стойков, каза че на заседанието на комисията г-жа Иванка Лалчева –
данъчен инспектор към Община Мирково е обяснила, че г-н Кръчмаров винаги е
освобождаван от такса извозване, като си е подавал декларация в Данъчна служба, и
сега може да си подаде декларация, за да бъде освободен за 2015 година.
Г-н Мутафов попита дали има въпроси.
Други въпроси нямаше и г-н Мутафов подложи на гласуване становището на
комисиите.
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. 7 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 62 и чл. 71, т.
1 от Закона за местни данъци и такси и чл. 7, чл. 13, чл. 15а, чл. 16а и чл. 16б от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Мирково, Общински съвет Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 527
Докладната записка с вх. № РД-30-01-5 от 30.10.2014 г. на Община Мирково
да бъде взета за сведение.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 527 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-н Асен
Георгиев Юруков и г-н Илия Христов Македонски; с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
поименно гласува: г-жа Стоянка Стефанова Македонска.
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По 3 /трета/ 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 е излязла със становище: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет.
Г-н Грохчев попита къде се намират тези имоти.
Г-жа Червенкова, обясни кои са тези имоти и къде се намират.
Г-н Грохчев каза,че такива местности в Община Мирково няма.
Г-жа Червенкова се опита да му обясни, но г-н Грохчев постоянно я прекъсваше
с други въпроси.
Г-жа Илиева поиска 5 /пет/ минути почивка.
Г-н Мутафов, обяви 5 /пет/ минути почивка.
След направената почивка, г-н Мутафов попита има ли други въпроси и
предложения.
Г-н Македонски предложи имотите да бъдат отдадени под наем за 5 /пет/
години.
Г-н Мутафов попита дали има някакви предложения, след като такива нямаше
подложи на гласуване становището на комисията.

Със 6 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от
Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Мирково, Общински съвет Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 528
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:
сграда със ЗП 1 047 кв.м. находяща се в поземлен имот № 000877 по КВС,
местност „Кофата“ (Къдравец), землище Мирково ЕКАТТЕ 48324; сграда
със ЗП 1 546 кв.м. и сграда със ЗП 913 кв.м., находящи се в поземлен имот
№ 000876 по КВС , местност „Кофата“(Къдравец), землище Мирково
ЕКАТТЕ 48324, Община Мирково, при следните параметри :
1.1. Срок на договора - до 10 години.
1.2. Допълнителни условия – извършване на строително-монтажни работи от
наемателя за привеждане на сградите в състояние да бъдат използвани по
предназначение.
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1.3. Първоначална наемна цена, определена от Общински съвет Мирково,
съгласно Приложение 1 Тарифа за определяне на базисни наемни цени на
общински имоти в Община Мирково към Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Мирково:
2. Възлага на Кмета на Община Мирково подготовката, организацията,
провеждането на конкурса и сключването на договор за наем.

Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 528 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; с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ поименно гласуваха: г-н Петър Иванов
Грохчев, г-н Илия Христов Македонски, г-жа Стоянка Стефанова Македонска, г-н
Пенчо Тодоров Стойков и г-н Асен Георгиев Юруков.

По 4 /четвърта/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на председателите на комисиите към ОбС Мирково да
изкажат становищата си.
Г-жа Вълева, каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба към ОбС Мирково е излязла със становище: 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.
Г-н Македонски предложи имотите да бъдат отдадени под наем за 5 /пет/
години.
Г-н Грохчев попита дали има кандидати за тези имоти.
Г-жа Червенкова, обясни че за сега кандидат за наемане на някои от имотите е
само кметският наместник на село Каменица – г-н Атанас Атанасов.
Г-н Атанасов, предложи да бъдат гласувани за отдаване под наем, за да бъдат
стопанисвани, в противен случаи се очаква тези постройки да се разрушат напълно.
Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди, че такива
няма подложи на гласуване становището на комисиите.

Със 6 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, чл. 14, ал. 1. Ал. 2 и ал. 3 от
Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Мирково, Общински съвет Мирково взе:
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РЕШЕНИЕ № 529
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:
двуетажна стопанска сграда със ЗП 229 кв.м, находяща се в поземлен имот
№ 167001 по КВС , местност „Голяма река“, землище Каменица ЕКАТТЕ
35821, Община Мирково, сграда със ЗП 80 кв.м., сграда със ЗП 176 кв.м.,
сграда със ЗП 325 кв.м., сграда със ЗП 321 кв.м., сграда със ЗП 34 кв.м.,
сграда със ЗП 18 кв.м. (полуразрушена), сграда със ЗП 86 кв.м, находящи се
в поземлен имот № 166001 по КВС , местност „Странето“, землище
Каменица ЕКАТТЕ 35821, Община Мирково; сграда със ЗП 148 кв.м.,
находяща се в поземлен имот № 141005 по КВС , местност „Скумца“,
землище Каменица ЕКАТТЕ 35821, Община Мирково; сграда със ЗП 488
кв.м., находяща се в поземлен имот № 141002 по КВС , местност „Скумца“,
землище Каменица ЕКАТТЕ 35821, Община Мирково; сграда със ЗП 718
кв.м., находяща се в поземлен имот № 000974 по КВС , местност „Старите
колиби“, землище Каменица ЕКАТТЕ 35821, Община Мирково, при
следните параметри :
1.1. Срок на договора - до 10 години.
1.2. Допълнителни условия – извършване на строително-монтажни работи
от наемателя за привеждане на сградите в състояние да бъдат използвани
по предназначение.
1.3. Първоначална наемна цена, определена от Общински съвет Мирково,
съгласно Приложение 1 Тарифа за определяне на базисни наемни цени на
общински имоти в Община Мирково към Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Мирково:
2. Възлага на Кмета на Община Мирково подготовката, организацията,
провеждането на конкурса и сключването на договор за наем.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 529 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; с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ поименно гласуваха: г-н Петър Иванов
Грохчев, г-н Илия Христов Македонски, г-жа Стоянка Стефанова Македонска, г-н
Пенчо Тодоров Стойков и г-н Асен Георгиев Юруков.

По 5 /пета/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на председателя на комисията по устройство на
територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково
да каже какво е становището на комисията.
Г-н Данкин, каза че комисията по устройство на територията, благоустрояване,
пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково е излязла със становище:
Проекта за решение в докладната записка да бъде приет.
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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 и т. 23 от
Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл. 18 от Закона за
пътищата, Общински съвет Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 530
Съгласува маршрут за обслужване и извоз на кариерни материали от
„Елаците - мед“ АД, ЕИК: 122016032, съгласно Схема 1 приложена към писмо от
„Елаците - мед“ АД с вх. № 30-08-33/14.10.2014 г. на Община Мирково, който да
бъде използван за обслужване и извоз на кариерни материали от находище
„МИАЛ“, Община Мирково до републиканската пътна мрежа (I-6).
Маршрутът обхваща съществуваща пътна връзка с приблизителна
дължина около 3 км, съставена от:
- Участък с дължина приблизително 400 м – част от имот № 000505 в
землището на с. Мирково;
- Път с дължина приблизително 1,8 км – част от имот № 000101 в
землището на с. Мирково
- Горски автомобилен път с номенклатура 141-9, 141-10 и 183-3, в
землището на с. Мирково с приблизителна дължина 800 м, попадащ в
териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Пирдоп“.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 530 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-н Асен
Георгиев Юруков, г-н Илия Христов Македонски и г-жа Стоянка Стефанова
Македонска.

По 6 /шеста/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на председателя на комисията по устройство на
територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково
да каже какво е становището на комисията.
Г-н Данкин, каза че комисията по устройство на територията, благоустрояване,
пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково 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.
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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, т. 23 от
Закона за местно самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 531
Дава принципно съгласие на „Елаците - мед“ АД, ЕИК: 122016032 за
подобряване на пътна връзка и съоръжение - мост, които ще бъдат използвани за
обслужване и извоз на кариерни материали от находище „МИАЛ“, Община
Мирково до републиканската пътна мрежа (I-6), съгласно Схема 1 приложена към
писмо от „Елаците - мед“ АД с вх. № 30-08-30/30.09.2014 г. на Община Мирково,
при следните условия:
1. „Елаците - мед“ АД да изготви на свой риск, за своя сметка и от името на
Община Мирково проекти в обем и съдържание, съгласно изискванията
на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни
актове за осъществяване на строежа, да извърши всички съгласувания,
определени с нормативен акт, да внесе за одобряване изготвените
проекти и да получи разрешение за строеж на името на Община
Мирково;
2. „Елаците - мед“ АД да извърши строежа на свой риск, за своя сметка и
без възможност да изисква насрещна компенсираща разходите престация
от какъвто и да е вид, съобразно одобрените проекти и разрешението за
строеж, за своя сметка и от името на Община Мирково с избрани
„Елаците мед“ АД и писмено одобрени от Община Мирково материали,
съобразно приетите стандарти за изграждане на съответния клас път и в
съответствие с предварително изготвена количествено - стойностна
сметка.
3. Горните действия да се извършват след сключване на писмен договор с
Община Мирково.
Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация за вземане на Решение № 531 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-н Асен
Георгиев Юруков, г-н Илия Христов Македонски и г-жа Стоянка Стефанова
Македонска.

По 7 /седма/ точка от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на г-жа Вълева - председател на комисията по бюджет,
финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково да каже какво
е становището на комисията.
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Г-жа Вълева, каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба към Общински съвет Мирково е излязла със становище: Проекта за решение в
докладната записка да бъде приет.
Г-н Грохчев, каза че след като има съдебно решение съда е органа който ще
предприеме някакви мерки.
Г-жа Йотина, обясни че трябва да се вземе решение да се
ползването на имота от Иван Главанджиев.

преустанови

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. 23 и т. 8 от
Закона за местно самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 532
Да се преустанови ползването на имота от Иван Василев Главанджиев и да
се предприемат действия за принудително събиране на нововъзникналите
задължения.

По 8 /осма/ точка „Други“ от дневния ред
Г-н Мутафов даде думата на г-жа Вълева - председател на комисията по бюджет,
финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково да каже какво
е становището на комисията.
Г-жа Вълева, каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба към ОбС Мирково е излязла със становище: Проекта за решение в докладната
записка да бъде приет.

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. 10 и т. 24, чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и
на основание Договор за отпускане на финансова помощ № 23/322/01088 от
14.12.2013г, по мярка 322 за изпълнение на дейностите по проект № 23/322/01088 –
„Рехабилитация на тротоари и улици в Община Мирково – Обект 1:
Рехабилитация на тротоари в село Мирково“, Обект 2: „Рехабилитация на улична
мрежа на населените места в Община Мирково“ сключен между Община
Мирково и ДФ „Земеделие“, Общински съвет Мирково взе:
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РЕШЕНИЕ № 533
1. Упълномощава Кмета на Община Мирково да подпише Запис за заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция в размер до 205 162,10 лв. (двеста и
пет хиляди, сто шестдесет и два лв. и 10 ст.) за обезпечаване на 110% от
стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор
за отпускане на финансова помощ № 23/322/01088 от 14.12.2013г. по мярка
322 за изпълнение на дейностите по проект № 23/322/01088 –
„Рехабилитация на тротоари и улици в Община Мирково – Обект 1:
Рехабилитация на тротоари в село Мирково“, Обект 2: „Рехабилитация на
улична мрежа на населените места в Община Мирково“, сключен между
Община Мирково и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, и със срок
за предявяване за плащане – до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за
изпълнение на инвестицията, определена в договора.
2. Възлага на Кмета на Община Мирково да подготви необходимите
документи за получаване на допустими ДДС на извършено авансово
плащане по договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. 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 № 533 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-н Асен
Георгиев Юруков, г-н Илия Христов Македонски и г-жа Стоянка Стефанова
Македонска.
По 9 /девета/ 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 10 /десет/ минути.
Г-н Мутафов, каза че е постъпило писмо от Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, което гласи че се прекратява производството по
сигнал от група общински съветници.
Г-н Мутафов попита дали има други въпроси, след като такива нямаше закри
заседанието в 17:30 часа.

.

инж. ПЕТЪР ХРИСТОВ МУТАФОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

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