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

Препис – извлечения
От протокол № 16 / 16.11.2012 година
Относно: Постъпило Заявление с вх. № 1 от 12.11.2012г. за закупуване на хале,
собственост на дружеството и извършване на нова оценка на актива.
С 7 гласа „ЗА” 1 глас „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 9
присъстващи общински съветника и на основание: чл. 12, ал 2 от НУПООЧКТД и чл.
21, ал.1, т. 8, т.9 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 183
1. Да се извърши нова оценка на актива и се подготви процедура за продажба.
2. Да се прекрати договора за отдаване под наем, след като се извърши
продажбата.
.......................................................................................................................................................
Относно: Намерение на „СОФИЯ КАМПО” ООД, да закупят Зърнокомбайн КЕЙС,
МОДЕЛ 2166 по предложена схема за плащане на вноски.
С 7 гласа „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 9
присъстващи общински съветника и на основание: чл. 12, ал 2 от НУПООЧКТД и чл.
21, ал.1, т. 8, т.9 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 184
1. Да се извърши сделката по продажба на актив на „МИРКОВО” ЕООД,
зърнокомбайн КЕЙС на „СОФИЯ КАМПО ООД” по следната схема:
А) І транш до 15.ХІІ.2012г. – 30, 000 лв. /тридесет хиляди лева/;
В) ІІ транш до 20.ІІ.2013г. – 20,000 лв. /двадесет хиляди лева/.
2. Плащането да се извърши чрез нотариално заверен договор за покупко –
продажба.
....................................................................................................................................................
С 9 гласа „ЗА” от общо 9 присъстващи общински съветника
основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 185

съветника и на

1. Наименованието на формированието към община Мирково да бъде „Орела”;
2.Състава на доброволното формирование да е от 5 доброволци / съгласно
разпоредбите на Решение №327/25.04.2012г., Приложение №3 , във връзка с чл. 4 от
Наредбата за създаване на доброволните формирования и чл. 41 от ЗЗБ;
3. Кандидатите за доброволци трябва да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 1 и
чл. 8, ал.1 и 2 от Наредбата за създаване на доброволните формирования.
....................................................................................................................................................
Относно: Издаване на Запис на заповед от община Мирково в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №
23/322/00788 от 07.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322
“Обновяване и развитие на населените места” 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 №
23/322/00788 - “Рехабилитация на улична мрежа на населените места в община
Мирково”
С 9 гласа „ЗА” от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 21,
ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 12, ал. 9 и ал.10 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г., за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО)
№1974/2006 на Комисията и Договор за отпускане на финансова помощ №
23/322/00788 от 07.11.2012 г. по мярка 322 за изпълнение на дейностите по проект №
23/322/00788 - “Рехабилитация на улична мрежа на населените места в община
Мирково”, сключен между Община Мирково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинския
съвет с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 186
1. Упълномощава кмета на община Мирково да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 1 068 624,70 лв. (един милион, шестдесет и
осем хиляди, шестстотин двадесет и четири лв. и 70 ст.) за обезпечаване на 110 % от
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 23/322/00788 от
07.11.2012 г. по мярка 322 за изпълнение на дейностите по проект № 23/322/00788 “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, определен в договора.
2. Възлага на кмета на Община Мирково да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор № 23/322/00788 от 07.11.2012 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
....................................................................................................................................................
Относно: Отдаване под наем на публичен конкурс на част от недвижим имот
публична общинска собственост – дискотека с. Буново, находяща се в помещение от

120 кв. м. полезна площ в сградата на кметство Буново в парцел І кв. 20 по плана на с.
Буново (АПОС № 15 / 08.07.1999 )на кмета на Община Мирково.
С 9 гласа „ЗА” от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание: чл.21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14 от ЗОС и във връзка с чл 19 от Наредбата за реда,
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Мирково,
ОбС съвет с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 187
1. Д се проведе публичен конкурс за отдаване под наем на част от дискотеката,
43м2 - недвижим имот публична общинска собственост – с. Буново, находяща
се в сградата на кметсво Буново в парцел І кв. 20 по плана на с. Буново ( АПОС
№ 15/08.07.1999г. на кмета на Община Мирково) при първоначален месечен наем
90лв. без ДДС;
2. Да се възложи на Кмета на Общината подготовката и организацията на
публичен конкурс и сключването на договор за наем.
....................................................................................................................................................
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост – хижа
„Опор” представляваща триетажна сграда със застроена площ от 180 кв. м. в
местността „Чорбаджийско бачище” в землището на с. Смолско (АЧОС №101 от
17.10.1997г. на кмета на Община Мирково).
С 9 гласа „ЗА” от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание: чл.
21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 14 от ЗОС и във връзка с чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от
Наредбата за реда, придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество
ОбС съвет с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 188
1. Да се отдаде под наем недвижим имот – частна общинска собственост хижа
„Опор”, представляваща триетажна сграда със застроена площ от 180 кв.м. и
разгъната застроена площ 540 кв.м. в местността „Чорбаджийско бачище” в
землището на с. Смолско (АЧОС №101 от 17.10.1997г. на кмета на Община
Мирково).
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при
следните параметри:
А)минимален размер на месечния наем – 162лв. без ДДС;
Б)максимален срок на договора – до 10 години;
В)дейност, за която ще се използва имота – за курортна – туристическа база
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс
и сключването на договор за наем.
.....................................................................................................................................................
Относно: Приемане на Обществен съвет към Община Мирково за съдействие и контрол
върху дейностите по социално подпомагане.
С 9 гласа „ЗА” от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание: чл.
35, ал. 1, и ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,
ОбС съвет с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 189

1. Приема обществен съвет в състав:
-

Пенчо Тодоров Стойков – общински съветник в Община Мирково;
Елиза Балабанова – магазинер – с. Каменица;
Кузман Петков Кържилов – пенсионер – с. Смолско;
Маргарита Иванова Дамянова – Оператор ВПС – с. Буново;
Стефка Иванова Бонева – специалист кметство – с. Бенковски.

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

