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

РЕШЕНИЯ
От протокол № 17 / 04.12.2012 година
Относно: Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на територията на с.
Мирково.
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл.
21, ал. 1, т. 8, т.12 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с изграждане на
пречиствателни съоръжения - пречиствателна станция за отпадни води за
територията на община Мирково при условията записани в предложение от
Международно Корпоративно Партньорство ЕКОПАС, представител на Институт
за Опазване на Околната Среда, Бременски университет – Германия и съгласно
Общински план за развитие на община Мирково 2007-2013 год., Общинският съвет с.
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 190
І.1. Общински съвет Мирково дава съгласие община Мирково да се присъедини
към програма за изграждане на пречиствателни съоръжения - пречиствателна
станция за отпадни води за територията на община Мирково при условията записани
в предложение от Международно Корпоративно Партньорство ЕКОПАС,
представител на Институт за Опазване на Околната Среда, Бременски университет
– Германия.
2. Общински съвет Мирково дава съгласие разходите за финансиране на
предложението в размер от 500 000,00 € до 600 000,00 € да се осигурят, както следва:
- до 10 % от целия размер на инвестицията от община Мирково - собствен
финансов принос;
- до 10 % от целия размер на инвестицията от други източници;
- и останалата част- минимум 80 % от целия размер на инвестицията от
Института за Опазване на Околната Среда, Бременски университет –
Германия, представител - Международно Корпоративно Партньорство
ЕКОПАС;
3. Възлага на Кмета на община Мирково да подготви необходимите документи
за включване в програмата и да създаде условия за реализация на предложението от
страна на изпълнителя, включително да изготви и сключи договор с изпълнителя.
ІІ. Към настоящето решение неразделна част е предложена план – програма
на Международно Корпоративно Партньорство ЕКОПАС, представител на
Институт за Опазване на Околната Среда, Бременски университет – Германия.
.......................................................................................................................................................
Относно: Издаване на Запис на заповед от община Мирково в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 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”
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 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 № 25 от
29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Договор за
отпускане на финансова помощ № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. 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, 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 взе:
РЕШЕНИЕ № 191
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 3 169 322,20 лв. (три милиона, сто шестдесет
и девет хиляди, триста двадесет и два лв. и 20 ст.) за обезпечаване на 110 % от
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/01309 от
27.11.2012 г. 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 авансовото плащане по договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
.......................................................................................................................................................
Относно: Издаване на Запис на заповед от община Мирково в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №
23/313/00164 от 19.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 313
“Насърчаване на туристическите дейности” 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 №
23/313/00164 - “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община
Мирково”
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 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. 11, ал. 9 и ал.10 от Наредба № 32 от 12.09.2008 г., за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Насърчаване на туристическите дейности” 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 №
23/313/00164 от 19.11.2012 г. по мярка 313 за изпълнение на дейностите по проект №

23/313/00164 - “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм 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, Общинският
съвет, взе:
РЕШЕНИЕ № 192
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 203 684,80 лв. (двеста и три хиляди,
шестстотин осемдесет и четири лв. и 80 ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 23/313/00164 от 19.11.2012 г.
по мярка 313 за изпълнение на дейностите по проект № 23/313/00164 - “Подкрепа за
развитие на интегриран селски туризъм 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 № 23/313/00164 от 19.11.2012 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
.......................................................................................................................................................
Относно: Издаване на Запис на заповед от община Мирково в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №
23/321/01280 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 №
23/321/01280 - “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на
община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO
3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско”, Обект 2: „Рехабилитация на част от
водоснабдителната
мрежа
на
село
Мирково,
община
Мирково”/
Докладва: Цвета Попова
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 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 № 25 от
29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Договор за
отпускане на финансова помощ № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за
изпълнение на дейностите по проект № 23/321/01280 - “Рехабилитация и
реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1:
Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/,
с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село
Мирково, 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,
Общинският съвет с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 193

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 2 443 290,30 лв. (два милиона, четиристотин 1
четиридесет и три хиляди, двеста и деветдесет лв. и 30 ст.) за обезпечаване на 110 %
от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/01280 от
27.11.2012 г. по мярка 321 за изпълнение на дейностите по проект № 23/321/01280 “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково
/Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030
/ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на
село Мирково, 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 № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
.......................................................................................................................................................
Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: 1) нива, ІХ
кат. с площ 1,175 дка , ПИ № 67636.66.145 по Кадастралната карта на с. Смолско
( АЧОС № 182 от 06.08.2009 год. ).
С 8 гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖА СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание: чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 ал. 6 от ЗОС , чл.
33 от НРПУРОИ, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 194
1. Да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска собственост,
представляващ: 1) нива, ІХ кат. с площ 1,175 дка , ПИ № 67636.66.145 по
Кадастралната карта на с. Смолско ( АЧОС № 182 от 06.08.2009 год. ).
2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:
А) начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител –1) 309 лв. / дка
пазарна цена за нива, ІХ кат. с площ 1,175 дка , ПИ № 67636.66.145 по Кадастралната
карта на с. Смолско за сумата от 364 лв. ( триста шестдесет и четири лева).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и
сключването на договор за продажба.
..................................................................................................................................................
Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: 1) нива, V кат.
с площ 2,067 дка , ПИ № 000058 по КВС землище Мирково ( АЧОС № 1259 от
02.10.2012 год. ).
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника съветника и на
основание: чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 ал. 6 от ЗОС , чл. 33 от
НРПУРОИ, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 195
1. Да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска собственост,
представляващ: 1) нива, V кат. с площ 2,067 дка , ПИ № 000058 по КВС землище
Мирково ( АЧОС № 1259 от 02.10.2012 год. ).
2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:

А) начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител –1) 619 лв. / дка
пазарна цена за нива, V кат. с площ 2,067 дка , ПИ № 000058 по КВС землище Мирково
за сумата от 1 280.00 лв. (хиляда двеста и осемдесет лева).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и
сключването на договор за продажба.
......................................................................................................................................................
Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: 1) ливада, V
кат. с площ 1,008 дка , ПИ № 026011 по КВС землище Мирково (АЧОС № 1261 от
04.10.2012 г. ).
С 8 гласа „ЗА” 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 1 глас ”ПРОТИВ” и на основание: чл. 21,
ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 ал. 6 от ЗОС , чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 196
1. Да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска собственост,
представляващ: 1) ливада, V кат. с площ 1,008 дка , ПИ № 026011 по КВС землище
Мирково ( АЧОС № 1261 от 04.10.2012 год. ).
2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:
А) начална конкурсна цена, –1) 617 лв. / дка пазарна цена за ливада, V кат. с
площ 1,008 дка , ПИ № 026011 по КВС землище Мирково ( АЧОС № 1261 от 04.10.2012
год. ) за сумата от 621.94 лв. (шестстотин двадесет и един лева и деведесет и
четири стотники).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс
и сключването на договор за продажба.
.....................................................................................................................................................
Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: 1) нива, ІХ кат.
с площ 13,844 дка, ПИ № 000314 по КВС землище Бенковски ( АЧОС № 1258 от
02.10.2012 год. ).
С 8 гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание: чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 ал. 6 от ЗОС , чл.
33 от НРПУРОИ, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 197
1. Да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска собственост,
представляващ: 1) нива, ІХ кат. с площ 13,844 дка , ПИ № 000314 по КВС землище
Бенковски ( АЧОС № 1258 от 02.10.2012 год. ).
2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:
А) начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител –1) 293 лв. / дка
пазарна цена за нива, ІХ кат. с площ 13,844 дка , ПИ № 000314 по КВС землище
Бенковски за сумата от 4 057.00 лв. (четири хиляди петдесет и седем лева).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс
и сключването на договор за продажба.
......................................................................................................................................................
Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: 1) нива, V
кат. с площ 3,353 дка , ПИ № 000089 по КВС землище Мирково ( АЧОС № 1262 от
04.10.2012 год. ).

С 6 гласа „ЗА” 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 1 глас „ПРОТИВ” от общо 10
присъстващи общински съветника и на чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 ал. 6
от ЗОС , чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 198
1. Да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска собственост,
представляващ: 1) нива, V кат. с площ 3,353 дка , ПИ № 000089 по КВС землище
Мирково ( АЧОС № 1262 от 04.10.2012 г. ).
2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:
А) начална конкурсна цена –1) 630 лв. / дка пазарна цена за нива, V кат. с площ
3,353 дка , ПИ № 000089 по КВС землище Мирково ( АЧОС № 1262 от 04.10.2012 г. )
за сумата от 2112.39 лв. (две хиляди сто и дванадесет лева и тридесет и девет
стотинки).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и
сключването на договор за продажба.
....................................................................................................................................................
Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: 1) нива, V
кат. с площ 2,200 дка , ПИ № 062042 по КВС землище Мирково ( АЧОС № 1228 от
07.12.2011 год. ).
С 8 гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание: 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 ал. 6 от ЗОС , чл. 33
от НРПУРОИ, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 199
1. Да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска собственост,
представляващ: 1) нива, V кат. с площ 2,200 дка , ПИ № 062042 по КВС землище
Мирково ( АЧОС № 1228 от 07.12.2011 год. ).
2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:
А) начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител –1) 563 лв. / дка
пазарна цена за нива, V кат. с площ 2,200 дка , ПИ № 062042 по КВС землище Мирково
за сумата от 1 238.60 лв. (хиляда двеста тридесет и осем лева и шестдесет
стотинки)
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и
сключването на договор за продажба.
...................................................................................................................................................
Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ:
пасище, мера с площ от 1,200 дка, поземлен имот № 67636.66.226 по Кадастралната
карта на с. Смолско (АПОС № 101 от 05.10. 2012 год.)
С 8 гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание: чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от Закона
за общинската собственост, чл.2 ал. 3 и чл. 6 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за отдаване
под наем или аренда на земеделски земи от ОПФ и чл. 70 ал. 1 и ал. 2 и чл. 99 от
Наредбата за реда , придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет Мирково, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 200

1. Да се отдаде под наем имот – частна общинска собственост, представляващ :
пасище, мера с площ от 1,200 дка, поземлен имот № 67636.66.226 по Кадастралната
карта на с. Смолско (АПОС № 101 от 05.10. 2012 год.)
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при
следните параметри:
А) минимален размер на годишен наем – 15.00 лв.(петнадесет лева) на декар
без ДДС;
Б)Размер на годишен наем за 1 200дка- 18.00(осемнадесет лева )без ДДС;
В)Максимален срок на договора – 10 години;
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс
за отдаване под наем и сключването на договор за наем.
......................................................................................................................................................
Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ:
нива V кат. с площ от 0,991 дка, поземлен имот № 67636.139.102 по Кадастралната
карта на с. Смолско (АЧОС № 1260 от 02.10. 2012г.)
С 7 гласа „ЗА” 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 1 глас „ПРОТИВ” от общо 10
присъстващи общински съветника съветника и на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от
ЗМСМА и чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.2 ал. 3 и чл. 6
ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от
ОПФ и чл. 70 ал. 1 и ал. 2 и чл. 99 от Наредбата за реда , придобиване , управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Мирково, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 201
1. Да се отдаде под наем имот – частна общинска собственост, представляващ :
нива V кат. с площ от 0,991 дка, поземлен имот № 67636.139.102 по Кадастралната
карта на с. Смолско (АЧОС № 1260 от 02.10. 2012 год.)
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при
следните параметри:
А)минимален размер на годишен наем – 20лв(двадесет лева)на декар без ДДС;
Б)минимален размер на годишен наем – 19,82 лв.(деветнадесет лева и
осемдесет и две стотинки), за площ 0,991дка без ДДС;
В) максимален срок на договора – 10 години;
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс
за отдаване под наем и сключването на договор за наем.

