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

                                                                                                                                                         
ПРОТОКОЛ 

 
№  23/ 29.05.2013 година 

 
    Днес, дата 29.05.2013 година /сряда/ на основание чл. 23, ал. 4 т. 1. от ЗМСМА в 
заседателната зала на Община Мирково се свика 23 - то  заседание на Общински съвет 
с. Мирково. 
  На заседанието присъстваха общинските съветници: г-н Петър Иванов Грохчев-
Председател на ОбС, и членове:  Велко Георгиев Лисев, Пенчо Тодоров Стойков, Илия 
Христов Македонски, Иванка Македонска – Гинина, Асен Георгиев Юруков, Стоянка 
Стефанова Македонска, Добринка Ченкова Илиева, Павел Иванов Данкин, Иванка 
Петрова Вълева, Петър Христов Мутафов, г- жа Цветанка Йотина – Кмет на Община 
Мирково, г-жа Цвета Попова – Секретар на Община Мирково, г-ца Нели Кенанова, 
кметските наместници на селата – с. Бенковски – Никола Маньов Чолаков, с. Каменица 
- Атанас Стоянов Атанасов, на с. Буново – Иванка Коевска, село Смолско – Вълко 
Митков, г-жа пепа Узунова – директор на ОДЗ „Дора Габе“ с.Мироково и други жители 
и гости от община Мирково. 
Преди да открие заседанието г-н Грохчев даде думата на г-жа Йотина – кмет на 
Община Мирково. 
Г-жа Йотина поздрави всички присъстващи и показа пред тях Решение за 
възстановените горски площи на Община Мирково. Тя сподели радостта си  и каза, че 
дългото чакане се е увенчало с успех. 
   След, като се увери, че кворумът от Общински съветници позволява провеждането на 
редовно заседание на Общинския съвет, г-н Петър Грохчев – Председател на ОбС 
откри  23 - то редовно заседание на Общинския съвет с. Мирково в 15,30 часа.  
  Г-н Петър Грохчев – Председател на ОбС  обяви дневния ред по точки, както следва:  
1. Докладна записка от адвокат Мирослав Стамов – юрист в Община Мирково относно: 
Определяне на лице, което да представлява община Мирково на предстоящото общо 
събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение“ Света Ана“ София АД, 
ЕИК 130367715. 
2.  Докладна записка от адвокат Мирослав Стамов – юрист в Община Мирково 
относно: Разглеждане и приемане на годишен финансов отчет на „Мирково“ ЕООД / в 
ликвидация/ 

3. Отчет за дейността на НЧ „Христо Ботев - 1884“ с.Мирково за 2012 г. 
4. Отчет за дейността на НЧ „Светлина – 1905г.“ с.Буново за 2012 г. 
5.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: 
Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 
в Община Мирково за 2013г. 

6.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост : 1) ливада, V категория с 
площ 8,840 дка, ПИ № 047173 по КВС землище Мирково (АЧОС № 1188 от 
12.04.2011г.). 
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7.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: Молби 
с Вх.№ РД-30-114-4/22.03.2013г и Вх.№ РД-30-114-5/04.04.2013г. от „ГЕОТЕХМИН“ 
ООД. 
8.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост : 1) Парцел, IV  в кв.26 по 
плана на с.Бенковски с площ  от 221 кв.м. заедно с построената върху него двуетажна 
стопанска сграда „Бикарник“ със ЗП 70 кв.м и РЗП 140 кв.м. (АЧОС № 127 от 
03.08.2000г.).                                                           
9.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: 
Издаване   запис на заповед от община Мирково в полза на ДФ „Земеделие“ – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 23/226/00311 от 
10.04.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 226 „Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ 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 № 
23/226/00311 – „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез 
създаване на система за откриване на горските пожари в равен стадий и мониторинг на 
околната среда“.  

10.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: 
Издаване запис на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в 
полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ 
орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие”, за сумата: 164 463, 81 лева, (сто 
шестдесет и четири хиляди, четиристотин шестдесет и три лева и осемдесет и една 
стотинки)  за обезпечаване на авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 от 20.02.2013 год. по схема 
BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите II”, от Оперативна програма „Регионално 
развитие” за проект  “Средногорие – популяризиране на регионален туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, сключен между 
Община Мирково и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

11.  Докладна записка от Пепа Николова Узунова – директор на  ОДЗ „Дора Габе“ 
с.Мирково относно: Актуализиране „Списък на пътуващите учители, работещи  в ОДЗ 
„Дора Габе“ с.Мирково. 
12.  Докладна записка от Пепа Николова Узунова- директор на ОДЗ „Дора Габе“ 
с.Мирково, относно: Освобождаване от месечни такси на деца посещаващи ОДЗ „Дора 
Габе“с. Мирково. 
13.  Докладна записка от Пепа Николова Узунова- директор на ОДЗ „Дора Габе“ 
с.Мирково, относно: Планиран ремонт в сградата на ОДЗ „Дора Габе“с. Мирково. 
  14. Писмо от Национална асоциация на председателите на общинските съвети в 
Република България във връзка с проведен дебат в Общото събрание на НАПОС – РБ 
проведено на 11.04.2013г.в гр.Варна относно  възнагражденията на общинските 
съветници. 
15.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: 
Приемане на „Годишен план на социалните услуги в Община Мирково за 2013г“. 
16.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: Във 
връзка с § 123, ал.1 от ЗИД на ЗУТ в сила от 26.11.2012г. се внася  предложение за 
изработване на Общ устройствен план на Община Мирково по чл.124, ал.1 от ЗУТ 
придружено от планово задание за изработване на ОУП по чл.125 от ЗУТ. 
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17.  Докладна записка от архитект Борислав Георгиев относно: ПУП за осигуряване на 
самостоятелна пътна връзка към гара Мирково за обслужване на нарасналите 
транспортни  нужди на „Елаците Мед“ – АД. 
18.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, във връзка с чл.68, 
ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково. 
19. Други 
Г-н Грохчев каза, че има постъпили две  докладни записки в точка „Други“ и обясни на 
присъстващите  за какво се отнасят те. 

Първата докладната записка постъпила в точка „Други“ е относно решение №253 
/26,02.2013г. за процедиране на  цитирания ПУП – ПРЗ е необходимо да се сключи 
предварителен договор по чл.15.ал.3 от ЗУТ за замяна на 130,5кв.м. част от УПИ I „ПК 
Пчела“ за 130,5кв.м. част от III „ паметник и озеленяване“, съгласно приложения 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ. 
Втората докладната записка постъпила в точка „Други“ е относно Изменение на ПУП – 
ПРЗ за УПИ I „училище“, II „ общежитие“ кв.27 по плана на с.Буново, Община 
Мирково. 
Г-н Грохчев направи предложение първата докладна в точка „Други“ да отиде като 
първа точка от дневния ред, а точка първа да отпадне, тъй като въпросното събрание на 
акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение“ Света Ана“ София АД, 
ЕИК 130367715 е вече минало и е безпредметно да се взима някакво решение. 
Г-н Мутафов поиска думата и след като му беше предоставена попита  след като е 
изтекъл срока, как тогава Общински съвет  е изказал мнението си. Той добави, че 
докладната е влезнала на 05.04.2013г и как е възможно да не е разгледана до този 
момент. 
Г-н Грохчев отговори, че не е имало заседание на Общински съвет Мирково и поради 
тази причина не е разглеждана докладната. Той обясни, че г-н Живков - Областен 
управител на Софийска област е бил там и е представлявал община Мирково. 
Г-н Стамов – юрист в община Мирково обясни, че г-н Живков е представлявал 
общината и добави, че към този момент заседанието е минало и повече нищо не може 
да се направи, че г-н Живков е упълномощен да представлява общината. 
Г-жа Вълева попита защо през месец април не е имало заседание на Общински съвет 
като повечето докладни в дневния ред са внесени тогава. 
Г-н Грохчев отговори, че не е незаконно да няма. Той добави, че по закон заседанията 
на Общински съвет не трябва да са по-малко от шест, но не е задължително да са всеки 
месец. 
Г-жа Вълева каза, че е било редно да се разгледа докладната и да се вземе решение по 
нея. 
Г-н Данкин се обърна към г-н Стамов  с въпроса:“ Смятате ли, че  старото 
пълномощно важи от миналото събрание до това?“ 
Г-н Стамов отговори, че така, както е направено пълномощното , то е безсрочно. Г-н 
Стамов каза, че не може да си обясни защо миналата година пълномощното е 
направено по този начин, но за напред ще се вземат мерки по въпроса. 
Г-н Лисев попита защо като всичко е вече свършило  и нищо не може да се направи  се 
внася докладната за разглеждане. 
Г-жа Йотина поиска думата и след като и беше предоставена каза, че  в общината днес 
е пристигнало ново писмо за следващо заседание на акционерите на „Многопрофилна 
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болница за активно лечение“ Света Ана“ София АД и предложи общинските съветници 
да решат дали ще може да се разгледа на това заседание. 
Г-н Грохчев  изказа мнение, че е добре да се разгледа, за да не се изпусне и този срок и 
да се изпадне в същата ситуация. 
Г-жа Македонска каза, че според нея е добре да се види първо писмото и след това ще 
се реши какво ще се прави. 
Г-н Грохчев подложи дневния ред на гласуване като първа точка отпадне от него, на 
нейно място да отиде първата докладна от т.“Други“, а в т.“Други“ да влезне новото 
писмо за „Многопрофилна болница за активно лечение“ Света Ана“ София АД. 
 
 
С 10  гласа „ ЗА”   и 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11 присъстващи общински 
съветника , ОбС Мирково прие дневния ред на 23-то заседание на Общински съвет 
Мирково. 
 
По първа точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата на г-жа 
Йотина да обясни докладната. 
Г-жа Йотина обясни, че става въпрос за пространството пред общината, което е 
разделено на три парцела. Тя каза, че е нужно да се изготви устройствен план , и че се 
налага заменка. 
Г-н Грохчев попита има ли въпроси и мнения по точката. 
Г-н Македонски попита дали трите страни са съгласни да се направи заменката. 
Г-жа Йотина отговори, че са съгласни. 
Г-н Грохчев попита дали има предложения и изказвания  по първа точка от дневния ред 
и след като се убеди, че няма каза, че не може да се направи замяна, тъй като според 
закона за общинската собственост ОбС няма право на това, затова предложи да се 
направи промяна на границите на УПИ II, кв. 50 и УПИ III кв. 50 по плана на с. 
Мирково и подложи предложението  на гласуване. 
 

С 11  гласа „ ЗА”   от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание: 
Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общинския съвет, взе: 

                                                            РЕШЕНИЕ № 274 

 
Общинският съвет Мирково в качеството си на собственик на II „ община“, III 
„ паметник и озеленяване“ реши: 
 

1. Дава съгласие за промяна на границите на УПИ II, кв. 50 и УПИ III, кв. 50 по 
плана на село Мирково, налагаща се във връзка с  решение № 253 /26.02.2013 г. 
(протокол 21) за процедиране на ПУП – ПРЗ, а именно отнемане и придаване на 
идеални части, общо равняващи се на 130.5 кв. м. от УПИ II, кв. 50 и УПИ III, 
кв. 50 по плана на село Мирково към УПИ I, кв. 50 по плана на село Мирково, и 
отнемане и придаване на идеални части, равняващи се на 130.5 кв. м. от УПИ I, 
кв. 50 по плана на село Мирково към УПИ II, кв. 50 и УПИ III, кв. 50 по плана на 
село Мирково, съгласно приложения проект за изменение на ПУП – ПРЗ.  

2. Възлага на Кмета на община Мирково да сключи предварителен договор по 
чл.15, ал.3 от ЗУТ. 
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Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 274 с 
глас“ЗА” поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:   
Велко Георгиев Лисев,  Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова Македонска, 
Добринка Ченкова Илиева, Иванка Петрова Вълева, Петър Христов Мутафов, Павел 
Иванов Данкин, Пенчо Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски и Асен Георгиев 
Юруков. 
 
По втора точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев  даде думата на г-н 
Стамов. 
Г-н Стамов обясни, че въпросния отчет трябва да се представи до 30.06.2013г. Той 
прикани присъстващите общински съветници да питат за нещо, което не им е ясно. 
Г-н Македонски попита към този момент какъв е капитала на дружеството. 
Г-н Стамов отговори, че са вписани 471 хиляди. 
Г-жа Христина Червенкова- счетоводител на „Мирково“ЕООД / в ликвидация/, каза че 
са вписани 471 хиляди, но от загубите, те намаляват на 89 хиляди. 
Г-н Стойков попита от името на Комисията по бюджет, финанси, икономика към ОбС 
Мирково кога е крайния срок на ликвидацията на фирмата. 
Г-н Стамов отговори, че по решение на ОбС Мирково , това е 31.03.2012г., но реалният ще е 
август- септември тази година. Той поясни, че ликвидацията е продължила дълго време защото 
фирмата е със 100% общинско участие и всичко става бавно. Той даде пример, че се прави 
оценка, минава през общински съвет и после  се прави търг, и ако търга се провали се започва 
отново същото- оценка, общински съвет, търг. 
Г-н Грохчев попита дали има предложения и изказвания  по втора точка от дневния ред 
и след като се убеди, че няма я подложи на гласуване. 
 

С 11  гласа „ ЗА”   от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 
21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 270 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ 
КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, Общинския съвет, взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 275 

ОбС Мирково: 
Приема Годишният финансов отчет за 2012 год. на  „МИРКОВО” ЕООД (в 
ликвидация), ЕИК 122014128 и доклад, който пояснява баланса, както и доклада на 
ликвидатора. Освобождава ликвидатора от отговорност за времето от встъпването 
му в длъжност 01. 12. 2012 год. до 31. 12. 2012 год. 
 
Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 275 с 
глас“ЗА” поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:   
Велко Георгиев Лисев,  Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова Македонска, 
Добринка Ченкова Илиева, Иванка Петрова Вълева, Петър Христов Мутафов, Павел 
Иванов Данкин, Пенчо Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски и Асен Георгиев 
Юруков. 
 
По трета точка от дневния ред Председателя на ОбС  г-н Грохчев  даде думата на г-жа 
Добринка Илиева да докладна отчета на НЧ „Христо Ботев - 1884“ с.Мирково за 2012 г. 
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Г-жа Илиева каза, че няма как да дава отчет от друго име. Тя попита г-н Грохчев дали г-
жа Мария Илиева / бивш председател на НЧ „Христо Ботев - 1884“ с.Мирково/ е 
уведомена за заседанието на ОбС Мирково. 
Г-н Грохчев отговори, че поканите за заседанието са разлепени на таблата из селото, на 
интернет страницата също е качена поканата и всеки е длъжен да се информира кога ще 
има заседание, още повече когато е внесъл материал за него. Той попита има ли 
въпроси по докладната. 
Г-жа Илиева каза, че няма какво да се каже за отчета. 
Г-н Лисев  попита как се прави този отчет, защото според него това са само някакви 
суми, които не е ясно за какво са отишли  и всеки би могъл да си напише такъв отчет. 
Г-н Македонски попита г-жа Илиева колко на брой са членовете на читалището. 
Г-жа Илиева отговори, че са 81 члена, а изискването , за да има такова читалище е 51 
члена. 
Г-н Грохчев попита има ли въпроси по отчета. Той даде думата на г-н Мутафов 
председател на комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална 
политика, обществен ред и вероизповедание към ОбС Мирково , за да изкаже 
становището на комисията. 
Г-н Мутафов каза, че становището на комисията е да се приеме отчета на НЧ „Христо 
Ботев - 1884“ с.Мирково за 2012 г. 
 
Г-н Грохчев попита дали има предложения и изказвания  по трета точка от дневния ред 
и след като се убеди, че няма я подложи на гласуване. 
 

         С 9  гласа„ ЗА и 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“   от общо 11 присъстващи общински 
съветника   и на основание  Чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и ал.5 от 
Закона за народните читалища, Общинския съвет, взе: 

   
РЕШЕНИЕ № 276 

 
ОбС Мирково приема   отчета на НЧ „ Христо Ботев - 1884“ с.Мирково за 2012 г. 
 
Г-жа Илиева не гласува поради наличието на конфликт на интереси. 
 
По четвърта точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев попита има ли 
въпроси по докладната относно отчет за дейността на НЧ „Светлина – 1905г.“ с.Буново 
за 2012 г. и след като установи, че няма даде думата на г-н Мутафов да изкаже 
становището на комисията по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална 
политика, обществен ред и вероизповедание към ОбС Мирково. 

Г-н Мутафов каза, че становището на комисията е да се приеме отчета на НЧ „Светлина 
– 1905г.“ с.Буново за 2012 г 
Г-н Грохчев попита дали има предложения и изказвания  по четвърта  точка от дневния 
ред и след като се убеди, че няма я подложи на гласуване. 

С 10  гласа„ ЗА и 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“   от общо 11 присъстващи общински 
съветника   и на основание  Чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и ал.5 от 
Закона за народните читалища, Общинския съвет, взе: 
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РЕШЕНИЕ № 277 

 
ОбС Мирково приема   отчета на НЧ „Светлина – 1905г.“ с.Буново за 2012 г. 
 
 
По пета  точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата на г-жа 
Добринка Шопова да докладва докладната си. 
Г-жа Шопова каза, че става на въпрос за три имота в село Каменица, за които има 
проявен интерес. Тя поясни, че те са близо до махала „Илинден“. 
Г-н Македонски попита как ще се гласува за трите имота едновременно като единия е 
за преобразуване, а другите два за продажба. 
Г-жа Македонска каза, че само ще се актуализира списъка. 
Г-н Данкин попита с какво мнозинство става гласуването. 
Г-н Грохчев отговори, че с 5+1 гласа. 
Г-н Данкин попита да не е с 2/3. 
Г-жа Йотина се обърна към г-жа Шопова с въпроса дали само ще се актуализира 
списъка. 
Г-жа Шопова потвърди, че решението е само за актуализация на списъка, а след това за 
всяка промяна или продажба ще се внася отделна докладна. 
Г-н Грохчев попита дали има предложения и изказвания  по пета  точка от дневния ред 
и след като се убеди, че няма я подложи на гласуване. 
  

С 6  гласа„ ЗА и 5 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“   от общо 11 присъстващи общински 
съветника   и на основание  Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4а, ал.2 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско 
имущество, Общинския съвет, взе: 

   
РЕШЕНИЕ № 278 

 
ОбС Мирково: 
 
Приема актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в Община Мирково за 2013 год. по приложен списък на 
имотите, с които Община Мирково има намерение да извършва разпоредителни 
действия  като отдаване под наем, продажби. 

 
Акт  
за общинска 
собственост 

Общ. 
собствено

ст 
ПИ с 
идентификатор 

Обща 
площ 
/ дка / 

Местнос

т 
Други 
данни № Дата 

110 02.04.2013 
ПУБЛИЧН

А 
090004 по КВС 
землище Каменица 

4,382 
„ 
Старите 
колиби” 

ЗА 
промяна 
в начина 
на 
трайно 
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ползване 
и за 
продажб

а след 
извършва

не на 
промяна

та 

1289 02.04.2013 ЧАСТНА 
000977 по КВС 
землището на с. 
Каменица 

1,068 
„ 
Старите 
колиби” 

ЗА 
ПРОДА

ЖБА 

1290 02.04.2013 ЧАСТНА 
000978 по КВС 
землище Каменица 

5,206 
„ 
Старите 
колиби” 

ЗА 
ПРОДА

ЖБА 
 

 
 
Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 278 с 
глас“ЗА” поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове: 
Иванка Петрова Вълева,  Иванка Македонска – Гинина, Пенчо Тодоров Стойков 
Стоянка Стефанова Македонска и Асен Георгиев Юруков. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
гласуваха: Добринка Ченкова Илиева, Петър Христов Мутафов, Павел Иванов Данкин, 
Илия Христов Македонски и  Велко Георгиев Лисев,   
 
По шеста точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев запозна 
присъстващите с нея. Той даде думата на г-н Стойков - Председател на комисията по 
бюджет, финанси, икономика, общинска собственост и нормативна уредба към ОбС Мирково 
да изкаже становището, което е взела комисията. 
Г-н Стойков каза, че становището на комисията по бюджет, финанси, икономика, общинска 
собственост и нормативна уредба към ОбС Мирково е, че  дава съгласие  да се продаде  
недвижим имот – частна общинска собственост : 1) ливада, V категория с площ 8,840 
дка, ПИ № 047173 по КВС землище Мирково (АЧОС № 1188 от 12.04.2011г.). 
Г-н Грохчев  попита има ли въпроси, мнения е изказвания по точката и след като се 
убеди, че няма такива я подложи на гласуване. 
 

С 10  гласа„ ЗА“, и 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11 присъстващи общински 
съветника   и на основание  Чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС, чл.33 
от НРПУРОИ,  Общинския съвет, взе: 

   

РЕШЕНИЕ № 279 

ОбС Мирково дава съгласие: 

1. Да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска собственост, 
представляващ:  1) ливада, V кат. с площ 8,840 дка , ПИ № 047173 по КВС землище 
Мирково ( АЧОС № 1188  от 12.04.2011 год.  ). 
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2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните 
параметри: 

А) начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител  –1) 588 лв. / дка   
пазарна цена за ливада, V кат. с площ 8,840 дка , ПИ № 047173 по КВС землище 
Мирково за  сумата от 5 198.00  лв. ( пет хиляди сто деветдесет и осем лева). 

3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен 
конкурс и сключването на договор за продажба. 
 

Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 279 с 
глас“ ЗА”  поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:   
Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова Македонска, Добринка Ченкова 
Илиева, Иванка Петрова Вълева, Петър Христов Мутафов, Павел Иванов Данкин, 
Пенчо Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски и Асен Георгиев Юруков. С глас 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласува: Велко Георгиев Лисев. 
 
По седма точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата на г-жа 
Йотина да обясни точката. 

Г-жа Йотина каза, че е внесла въпросната докладна, понеже става въпрос за голям обем 
имоти. Тя добави, че личното и мнение е твърдо „Не“ да се продават същите. 

Г-н Грохчев каза, че докладната се отнася за имоти, които „ГЕОТЕХМИН“  ООД желае 
да закупи и понеже повечето съветници работят в дружеството, както и техните 
съпруги и съпрузи , е наличен конфликт на интереси и би следвало засегнатите лица да 
пуснат декларация по чл.12, ал.4 от Закона за конфликт на интереси. 

Г-жа Йотина каза, че е хубаво да се изкаже лично мнение по принцип. 

Г-н Грохчев каза, че въпросните имоти не са вкарани в програмата за управление и 
разпореждане с общинско имущество, може да се вземе решение да не се вкарват. 

Г-н Лисев каза, че подкрепя г-жа Йотина да не се продават въпросните имоти, и че няма 
как да се гласува  и да се вземе решение. 

Г-жа Вълева каза, че преди време е отхвърлено предложение на колегите им от 
„Коалиция за България“ за забрана продажбата на всякакъв вид общинско имущество, 
но сега се оказва, че е трябвало да се приеме. Тя добави, че е време да се сложи някаква 
забрана. 

Г-жа Македонска каза, че до скоро се  е продавало много. 

Г-н Лисев предложи, ако се слага забрана , тя да не е за всякакъв вид общинско 
имущество. 

Г-н Иван Данкин – гост на заседанието на ОбС Мирково стана и изказа мнението си, че 
не се мисли за бъдещите мирковчани. Според него всичко се продава и земите и 
„Бърдо“, тополи, които той е засадил сега се оказва, че не са негови, а на Държавно 
лесничейство. Той добави, че нещата не вървят на добре, защото не искал неговото 
поколение да стават чираци. 

Г-жа Македонска попита как ще се определи кои имоти да се продават и кои не. 
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Г-жа Йотина каза, че и тя е силно затруднена с това, и че ако някой от присъстващите 
каже как да се направи, тя ще се съгласи. 

Г-жа Македонска каза, че в предложението за забрана е било казано ясно. 
Г-н Лисев отговори, че той лично е гласувал против тогава, защото когато се продаде 
един имот , той ще се стапанисва и това определено е по-добре отколкото да пустее. 
Г-н Македонски попита като преди малко е гласувана продажба на имот , но реално не 
се знае кой ще го закупи. 
Г-жа Йотина се обърна към г-н Грохчев да събере мненията от хората по селата и да се 
вземе принципно решение. 
Г-н Грохчев отговори, че е ходил и хората са го направили на нищо. Не са доволни. 
Г-жа Илиева каза, че общинските съветници са щяли да ходят из селата, но и с тази 
идея  нищо не е станало. 
Г-н  Грохчев отговори, че когато е казал и предложил общинските съветници да 
посещават селата, тогава г-н Данкин е отговорил, че няма как да бъде задължен да го 
направи. 
Г-жа Илиева попита има ли становище по докладната от юриста на ОбС Мирково. 
Г-н Грохчев отговори, че има и го прочете на глас. След като прочете становището 
стана ясно за всички , че има конфликт на интереси. 
Г-жа Йотина попита как като преди се е продавало на „Елаците Мед“ не е имало 
конфликт на интереси, а сега вече има. 
Г-жа Македонска отговори, че никъде в докладните не е пишело на кого се продава 
дали на дружеството или на някой директор. 
Г-жа Йотина се обърна към общинските съветници и администрацията , че когато дават 
информация някъде независимо къде да изпращат точно каквото им е поискано, за да 
няма проблеми. Тя поясни, че това е във връзка с прослушването и в Комисията за 
установяване и предотвратяване конфликт на интереси в София, което се е наложило 
точно заради тази причина.  
Г-жа Илиева каза, че общинските съветници дори не знаят , за тези писма и никой не 
им е казал, а е редно да са запознати. 
Г-н Македонски  председател на комисия по предотвратяване и установяване конфликт 
на интереси към ОбС Мирково, отговори, че писмото е било адресирано директно до 
него и затова не е казал за него. 
Г-жа Илиева каза, че дори и така да е другите членове на тази комисия също имат право 
да знаят за него. 
В 16,40 часа , г-н Грохчев даде 15 минути почивка. 
В 16,55 часа заседанието на ОбС Мирково продължи. 
Г-н Данкин каза, че според него земите по чл.19, не трябва да се продават, а само да се 
отдават под наем. 
Г-н Грохчев  попита има ли въпроси, мнения е изказвания по точката и след като се 
убеди, че няма такива я остави за сведение . Тъй като при 9 от общинските съветници е 
наличен конфликт на интереси, те попълниха декларации по чл.12, ал.4 от Закона за 
установяване и предотвратяване конфликт на интереси. 
По осма точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата на г-н 
Стойков -председател на комисията по бюджет, финанси, икономика, общинска собственост 
и нормативна уредба към ОбС Мирково да изкаже становището, което е взела комисията. 
Г-н Стойков каза, че становището на комисията по бюджет, финанси, икономика, общинска 
собственост и нормативна уредба към ОбС Мирково е, че  дава съгласие  да се продаде имот – 
частна общинска собственост : 1) Парцел, IV  в кв.26 по плана на с.Бенковски с площ  
от 221 кв.м. заедно с построената върху него двуетажна стопанска сграда „Бикарник“ 
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със ЗП 70 кв.м и РЗП 140 кв.м. (АЧОС № 127 от 03.08.2000г.), но цената да е 15 800 
лева. 
Г-н Грохчев попита има ли други въпроси. 
Г-н Мутафов попита какъв е мотива за вдигане на цената. 
Г-н Стойков отговори, че преди месеци същия имот се е продавал за 20 и нещо хиляди 
лева. 
Г-н Юруков каза, че имота е хубав , постройката не е западнала. 
Г-н Грохчев подложи на гласуване предложението на комисията за продажба на 
стойност 15 800 лева. 
 
С 5  гласа„ ЗА“, 3 гласа „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“   от общо 11 
присъстващи общински съветника   и на основание  Чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.35 
ал.1, т.6 от ЗОС, чл.33 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет не прие предложението 
 
Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуваха: С глас „ЗА“ 
следните съветници: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС , Пенчо Тодоров 
Стойков, Стоянка Стефанова Македонска и Асен Георгиев Юруков. С глас „ПРОТИВ“ 
гласуваха: Добринка Ченкова Илиева, Иванка Петрова Вълева и Петър Христов 
Мутафов. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха: Велко Георгиев Лисев,  Иванка 
Македонска – Гинина и Павел Иванов Данкин 
 
Г-н Грохчев подложи на гласуване предложението по докладната за продажба на 
стойност 10 739 лева. 
 
С 6  гласа„ ЗА“, 3 гласа „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“   от общо 11 
присъстващи общински съветника   и на основание  Чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.35 
ал.1, т.6 от ЗОС, чл.33 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет не прие предложението 
 
  

РЕШЕНИЕ № 280 

 

    ОбС Мирково: 

1. Да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска собственост, 
представляващ:  1) Парцел IV в кв. 26 по  плана на с. Бенковски с площ от 221 кв.м. 
заедно с построената върху него двуетажна стопанска сграда „ Бикарник“ със ЗП 70 
кв.м. и РЗП 140 кв.м. ( АЧОС № 127  от 03.08.2000 год.  ). 

2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните 
параметри: 

А) начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител  – 1) 10 739 лв.   
пазарна цена за парцел IV в кв. 26 по  плана на с. Бенковски с площ от 221 кв.м. заедно с 
построената върху него двуетажна стопанска сграда „ Бикарник“ със ЗП 70 кв.м. и 
РЗП 140 кв.м. ( АЧОС № 127  от 03.08.2000 год.  ) . 
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3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и 
сключването на договор за продажба. 
 

Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 280 с 
глас“ ЗА”  поименно гласуваха: Иванка Петрова Вълева, Иванка Македонска – Гинина,  
Добринка Ченкова Илиева, Велко Георгиев Лисев,  Павел Иванов Данкин и Петър 
Христов Мутафов. С глас „ПРОТИВ“ гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател 
на ОбС , Пенчо Тодоров Стойков и Асен Георгиев Юруков. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
гласуваха: Стоянка Стефанова Македонска и  Илия Христов Македонски. 
По девета  точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата на г-жа 
Цвета Попова за разяснение по нея. 
Г-жа Попова обясни защо се налага издаването на запис на заповед и прикани , че ако 
има въпроси по докладната,  тя ще отговори. 
Г-н Грохчев даде думата на г-н Стойков - Председател на комисията по бюджет, финанси, 
икономика, общинска собственост и нормативна уредба към ОбС Мирково да изкаже 
становището, което е взела комисията. 
Г-н Стойков каза, че становището на комисията по бюджет, финанси, икономика, общинска 
собственост и нормативна уредба към ОбС Мирково е да се даде съгласие за издаване запис на 
заповед. 
Г-н Грохчев  попита има ли въпроси, мнения е изказвания по точката и след като се 
убеди, че няма такива я подложи на гласуване. 
 

С 11  гласа „ ЗА”   от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание: : Чл. 
21,ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.11, ал.5 от Наредба №20 от 
07.07.2008г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка „ Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., чл.56, 
§ 2 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на 
финансова помощ №23/226/00311 от 10.04.2013г. по мярка 226 за изпълнение на 
дейностите  по проект № 23/226/00311 – „Устойчиво управление на горите и опазване 
на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в 
ранен стадии и мониторинг за околната среда“, сключен между община Мирково и 
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 
управление гр.София, бул.“Цар Борис III“ №136, ЕИК по БУЛСТАТ121100421, 
идентификационен  номер по ДДС № 121100421, представляван от изпълнителния 
директор Румен Андонов Порожанов, Общинския съвет, взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 281 

ОбС Мирково реши: 

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  309 373,77 лв. (триста и девет хиляди, триста 
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седемдесет и три лв. и 77 ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по 
договор за отпускане на финансова помощ № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. по мярка 
226 за изпълнение на дейностите по проект № 23/226/00311 - “Устойчиво управление 
на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на 
горските пожари в равен стадий и мониторинг на околната среда”, 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 № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. и да 
ги представи пред ДФ „ Земеделие” – Разплащателна агенция. 

Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 281 с 
глас“ЗА” поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:   
Велко Георгиев Лисев,  Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова Македонска, 
Добринка Ченкова Илиева, Иванка Петрова Вълева, Петър Христов Мутафов, Павел 
Иванов Данкин, Пенчо Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски и Асен Георгиев 
Юруков. 
 
По десета  точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата на г-жа 
Цвета Попова за разяснение по нея. 
Г-жа Попова обясни защо се налага издаването на запис на заповед и каза ,че ако има 
въпроси по докладната, ще отговори. 
Г-н Грохчев даде думата на г-н Стойков - Председател на комисията по бюджет, финанси, 
икономика, общинска собственост и нормативна уредба към ОбС Мирково да изкаже 
становището, което е взела комисията. 
Г-н Стойков каза, че становището на комисията по бюджет, финанси, икономика, общинска 
собственост и нормативна уредба към ОбС Мирково е да се даде съгласие за издаване запис на 
заповед. 
Г-н Грохчев  попита има ли въпроси, мнения е изказвания по точката и след като се 
убеди, че няма такива я подложи на гласуване. 

С 11  гласа „ ЗА”   от общо 11 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 и във връзка с Указания на Управляващия орган, и договор 
за отпускане на финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 от 20.02.2013 год. 
по схема BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”, от Оперативна програма 
„ Регионално развитие” за проект  “Средногорие – популяризиране на регионален 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, 
сключен между Община Мирково и Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „ Регионално 
развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”,  Общинския 
съвет, взе: 
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РЕШЕНИЕ № 282 

 
Общинският съвет Мирково реши: 
 
1.  Упълномощава Кмета на Община Мирково да издаде Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „ Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на 

регионалното развитие”, за сумата: 164 463, 81 лева, (сто шестдесет и четири 

хиляди, четиристотин шестдесет и три лева и осемдесет и една стотинки)  за 

обезпечаване на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 

BG161PO001/3.2-03/2012/007 от 20.02.2013 год. по схема BG161PO001/3.2-03/2012 

“ Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите II”, от Оперативна програма „ Регионално развитие” за проект  

“ Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг 

на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, сключен между Община Мирково и 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

2. Възлага на Кмета на Община Мирково да подготви и представи пред 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ 

орган на Оперативна програма „ Регионално развитие” всички необходими 

документи за получаване на авансово плащане по договор № BG161PO001/3.2-

03/2012/007. 

 
Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 282 с 
глас“ЗА” поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:   
Велко Георгиев Лисев,  Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова Македонска, 
Добринка Ченкова Илиева, Иванка Петрова Вълева, Петър Христов Мутафов, Павел 
Иванов Данкин, Пенчо Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски и Асен Георгиев 
Юруков. 
 
По единадесета  точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата на 
г-жа Узунова да обясни докладната си. 
Г-жа Узунова каза, че е имало движение на кадри и се е наложило назначаването на 
нова учителка в ОДЗ „Дора Габе“село Мирково. 
Г-жа Илиева попита директорката на детското заведение дали длъжността е била 
обявена. 
Г-жа Узунова отговори , че е била обявена и учителката е предложена от Бюро по труда  
град Пирдоп. 
Г-н Мутафов попита г-жа Узунова дали за тази длъжност се изисква висше 
образование. 
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Г-жа Узунова отговори положително. 
Г-н Мутафов попита няма ли от Мирково подходящ кандидат, за да не се заплаща пътя 
на външни лица. 
Г-жа Узунова обясни, че за жалост няма . Тя добави, че в село Буново има едно момиче, 
което учи за детска учителка, но няма как да започне, защото е втори курс редовно 
обучение. 
Г-н Грохчев даде думата на г-н Стойков - Председател на комисията по бюджет, финанси, 
икономика, общинска собственост и нормативна уредба към ОбС Мирково да изкаже 
становището, което е взела комисията. 
Г-н Стойков каза, че становището на комисията по бюджет, финанси, икономика, общинска 
собственост и нормативна уредба към ОбС Мирково е да се даде съгласие за актуализиране 
списъка на пътуващите учители , работещи в ОДЗ „Дора Габе“ Мирково. 
Г-н Грохчев попита има ли предложения и изказвания по единадесета точка от дневния 
ред   и след като се убеди, че няма я подложи на гласуване. 

С 11  гласа„ ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника   и на основание  
Чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинския съвет, взе: 

   

РЕШЕНИЕ № 283 

 

    ОбС Мирково дава съгласие за актуализиране списъка на пътуващите учители , 
работещи в ОДЗ „ Дора Габе“ Мирково както следва: 

1. Венета Димитрова Иванова, старши учител, пътува ежедневно по 
маршрут:Челопеч- Мирково- Челопеч. 

2. Таня Георгиева Иванова, младши учител, пътува ежедневно по маршрут: 
Златица-Мирково- Златица. 

 

Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 283 с 
глас“ ЗА”  поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:   
Велко Георгиев Лисев,  Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова Македонска, 
Добринка Ченкова Илиева, Иванка Петрова Вълева, Петър Христов Мутафов, Павел 
Иванов Данкин, Пенчо Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски и Асен Георгиев 
Юруков. 
 
По дванадесета   точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата 
на г-жа Узунова. 
Г-жа Узунова обясни, че става въпрос за деца, чиито баща е безработен, а майката 
всеки момент се чака да ражда четвъртото си дете. Тя добави, че имат право на 
облекчения, които обаче са временни, тъй като се предполага, че ще излязат от 
затруднено положение, но при това семейство не  се е получило така и затова се налага 
да се търси помощ от някъде. 
Г-н Мутафов попита г-жа Узунова има ли и други такива деца в затруднено положение. 
Г-жа Узунова отговори, че има , но тези специално са за „ ужалване“ . 
Г-жа Йотина попита за колко пари става на въпрос. 
Г-жа Узунова отговори, че сумата е 67 лева. 
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Г-жа Македонска каза, че и тук би трябвало да се помисли да се вземе принципно 
решение. 
Г-н Грохчев попита има ли предложения и изказвания по точката и след като се убеди, 
че няма я подложи на гласуване. 

 

С 9  гласа„ ЗА“  и 2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11 присъстващи общински 
съветника   и на основание  Чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинския съвет, взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 284 
 

     ОбС Мирково дава съгласие за освобождаване от месечни такси в ОДЗ „ Дора Габе“ 
Мирково на Недялко Александров Младенов и Тотка Александрова Младенова за 
периода 01.04.2013г.-31.07.2013г. 
 
 
Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 284 с 
глас“ ЗА”  поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:   
Велко Георгиев Лисев,  Стоянка Стефанова Македонска, Добринка Ченкова Илиева, 
Иванка Петрова Вълева, Петър Христов Мутафов, Павел Иванов Данкин, Пенчо 
Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски и Асен Георгиев Юруков. С глас 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха:  Иванка Македонска – Гинина и  Велко Георгиев Лисев.   
 
По тринадесета  точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата на 
г-н Мутафов - председател на комисията по образование, култура, спорт, 
здравеопазване, социална политика, обществен ред и вероизповедание  към ОбС да 
изкаже становището, което е взела комисията. 

Г-н Мутафов каза, че становището на комисията е да не се затваря  ОДЗ „Дора Габе“ село 
Мирково и да се намери друг вариант. 

Г-жа Цвета Попова поиска думата и след като и беше предоставена обясни, че предстоящия 
ремонт е много деликатен . Той обхваща всички санитарни възли. Тя добави, че след разговор с 
фирмата, която ще извършва ремонта категорично са предупредили, че изобщо не е желателно 
да има деца в сградата, тъй като ще се вдига прах и шум . 

Г-н Грохчев попита къде ще оставят родителите децата си когато са на работа. 

Г-жа Попова обясни, че точно по тази причина е избран месец август, защото се предполага, че 
тогава е отпускарски сезон и ще  е най-удобно на родителите да гледат децата си. Тя добави 
още, че затова е внесена докладната по-рано, за да има време да се отреагира и всеки родител 
от рано да си направи сметка как ще постъпи с детето си. 

Г-н Македонски каза, че отпуските се планират през месец декември, така че и да искат 
родителите сега да направят нещо , няма как да стане. 

Г-жа Илиева каза, че детската градина е на три етажа и има начин да  се отреагира, пък и децата 
най-вероятно няма да са много. 
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Г-жа Узунова отговори, че е по-добре да се реши да се намали срока на ремонта от един месец 
на 20 дни примерно, но да няма деца по време на мръсните работи. 

Г-жа Попова отново потвърди, че  е невъзможно при тези ремонтни дейности да има деца. 

Г-н Грохчев каза, че ако работниците са повече или фирмите са две ремонта ще свърши по-
бързо. 

Г-жа Узунова отговори, че нея не я интересува колко ще са работниците , а това в каква 
обстановка ще са децата, тъй като тя носи отговорност за тях. Тя добави, че от 1989 година не 
са ремонтирани тоалетните, че тръбите текат и е наложително да се поправят и сменят. Г-жа 
Узунова каза още, че тази година така се е наложило, но пък другата няма да се затваря 
детското заведение. 

Г-н Мутафов каза, че положението е ясно за всички общински съветници и , че те също са 
длъжни да защитават интересите на хората от общината. Той даде пример с миналогодишния 
ремонт на детската градина когато са го срещали майки и са се възмущавали от това, че 
детското заведение е било затворено и никой не ги е попитал дори. 

Г-н Грохчев попита има ли предложения и изказвания по точката и след като се убеди, 
че няма я подложи на гласуване. 

 
С 5  гласа„ ЗА“ , 3 гласа „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11 
присъстващи общински съветника   и на основание  : Чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 
Общинския съвет, взе: 

РЕШЕНИЕ № 285 

 
ОбС Мирково не  дава съгласие ОДЗ „ Дора Габе“ село Мирково да бъде затворено  за 
периода 01.08.2013г- 31.08.2013г., заради извършване на ремонтни дейности в него. 
  

Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 285 с 
глас“ ЗА”  поименно гласуваха: Иванка Петрова Вълева, Пенчо Тодоров Стойков, Велко 
Георгиев Лисев,  Асен Георгиев Юруков и Стоянка Стефанова Македонска. С глас 
„ПРОТИВ“ гласуваха: Добринка Ченкова Илиева, Павел Иванов Данкин и Петър 
Христов Мутафов. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха: Петър Иванов Грохчев - 
Председател на ОбС, Иванка Македонска – Гинина и Илия Христов Македонски. 
 
По четиринадесета  точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев обясни, че 
това е писмо, в което се обяснява как в някои общини общинските съветници  в 
резултат на орязването на заплащането им са намерили начин да компенсират 
заплатите си . Той обясни, че това ставало за сметка на командировъчни. По този начин 
те заобикаляли закона. Г-н Грохчев каза, че за него специално това не е решение 
Г-н Данкин попита защо е внесено в дневния ред тогава. 
Г-н Грохчев отговори, че  е искал всички да знаят за това писмо. 
Г-н Мутафов попита някой от общинските съветници ползвал ли е такива пари  и 
командировки, и ако е ходил  питал ли е Общинския съвет. 
Г-н Грохчев отговори, че когато направи отчета си ще информира всички за това. 
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Г-н Мутафов попита г-н Грохчев той лично ходил ли е. 
Г-н Грохчев отговори, че е ходил с колата на Общински съвет Златица. 
Г-н Юруков се обърна към г-н Мутафов с въпроса неговия началник пита ли го дали да 
отиде в командировка или не. 
Г-жа Илиева каза, че поне когато и ходил някъде трябва да запознае всички общински 
съветници . Тя добави, че за себе си специално тя иска да знае за нещо такова. 
Г-н Стойков каза, че когато идват писма и покани , те са адресирани точно до 
председателя на Общински съвет и според него не е нужно председателя да пита който 
и да е. Той добави, че отчета на председателя също показва кога , къде и за какво е 
ходил. 
Г-жа Йотина каза, че за 7 години , откакто е кмет командировките и за този период са 
70 лева и, че единственото което използва е служебен автомобил. 
 Точка четиринадесета от дневния ред бе взета за сведение. 
 
По петнадесета   точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата 
на г-жа Йотина . 
Г-жа Йотина каза, че приетия от общинския съвет „Годишен план на социалните услуги 
в Община Мирково за 2013г“, трябва да се внесе. Тя добави, че всичко е описано в него. 
Това, което иска да каже  е, че в момента се извършват ремонтни дейности в 
общежитието в село Буново, което ще бъде преустроено на дом за възрастни хора. Г-жа 
Йотина поясни още, че се очаква да минат служители от АСП Елин Пелин, които да го 
одобрят и евентуално средствата ще бъдат възстановени. 

Г-н Велко Лисев попита какви са тези 60 000 лева в края на плана. 

Г-жа Йотина отговори, че това са  парите за ремонта, персонала, консумативи , но те 
най-вероятно ще бъдат възстановени. Тя добави, че със застаряването на населението е 
добре да се вземат мерки  и да се помисли по въпроса. Тя предложи да се приеме 
„Годишен план на социалните услуги в Община Мирково за 2013г“. 

Г-н Грохчев попита има ли предложения и изказвания по точката и след като се убеди, 
че няма я подложи на гласуване. 

С 11 гласа„ ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника   и на основание  :  
Чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 

 
 

РЕШЕНИЕ № 286 

 
ОбС Мирково приема „Годишен план на социалните услуги в Община Мирково за 
2013г“. 

 
Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 286 с 
глас“ ЗА”  поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:   
Велко Георгиев Лисев,  Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова Македонска, 
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Добринка Ченкова Илиева, Иванка Петрова Вълева, Петър Христов Мутафов, Павел 
Иванов Данкин, Пенчо Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски и Асен Георгиев 
Юруков. 
 
 
По шеснадесета  точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев предостави 
думата на г-жа Йотина.  
Г-жа Йотина обясни, че след пет месеца въпросния  план ще бъде изготвен. 
Г-н Юруков каза, че е съгласен с изработването на плана, но не е съгласен с границите 
между кметствата. 
Г-жа Йотина каза, че и тя не е съгласна с това, но не е решено по нейно време и нищо 
не може да се направи. 
Г-н Грохчев каза, че са изпуснати всички срокове вече и е невъзможно да се реагира. 
Г-жа Йотина каза, че е разговаряла с лице от „Зенит Гео“ и  има една възможност, но 
все още нищо не се знае и тепърва ще има срещи и разговори по въпроса. 
Г-н Юруков попита , ако не се приеме какво ще се прави. 
Г-жа Йотина отговори ,че задължително трябва да се приеме. 
Г-н Грохчев попита има ли предложения и изказвания по точката и след като се убеди, 
че няма я подложи на гласуване. 

С 11 гласа„ ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника   и на основание  : 
Чл.21, ал.1, т.11 и във връзка с § 123, ал.1 от ЗИД на ЗУТ, Общинския съвет, взе: 

   

РЕШЕНИЕ № 287 

 

    ОбС Мирково отлага приемането на решение по чл.124, ал.1 от ЗУТ, до съгласуване 
на заданието съгласно чл.125, ал.6 и ал.7 от ЗУТ с Министерство на културата (МК) 
и Министерство на околната среда и водите (МОСВ). 

Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 287 с 
глас“ ЗА”  поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:   
Велко Георгиев Лисев,  Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова Македонска, 
Добринка Ченкова Илиева, Иванка Петрова Вълева, Петър Христов Мутафов, Павел 
Иванов Данкин, Пенчо Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски и Асен Георгиев 
Юруков. 

 

По седемнадесета  точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев обясни, че 
също както при седма точка от дневния ред е наличие конфликт на интереси и обясни, 
че също трябва да се пуснат декларации по чл.12, ал.4 от Закона за установяване и 
предотвратяване конфликт на интереси. 

Присъстващите общински съветници се съгласиха с г-н Грохчев. 

Г-жа Вълева попита  дори и да се направи пътя, за който става на въпрос в докладната 
записка , той за какво ще е на населението  и каква полза ще имат всички от него. 
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Г-н Грохчев отговори, че жп разкрива нов  четвърти коловоз и пътя може да се 
използва за трафика на автомобили при извършване на товарно-разтоварни работи. По 
този начин ще се избегне  преминаването през селото и евентуалното разрушаване на  
водопроводната и канализационна мрежа , както и замърсяването на селото. 

Г-жа Вълева каза, че „Елаците  Мед” АД само искат от общината, но нищо не дават за 
селото. Тя добави, че за продажбата на земи или за направата на новия път би било 
редно да се попита и населението на селото. 

Г-жа Йотина каза, че много пъти е искала от „Елаците Мед” АД  финансови средства, 
но те не са давали. Тя каза още, че последния път  е искала за детския фестивал, който 
организира Община Мирково всяка година, за 24-ти май, за 1 юни, но те са отпуснали 
само 5 800 лева, които в крайна сметка са крайно недостатъчни за изброените 
празници. 

Г-н Велко Лисев изрази възмущение. Той добави, че населението недоволства от 
действията на „Елаците Мед” АД. 

Г-н Грохчев каза, че точката се взима за сведение. 

По  първата  докладна  в  точка „Други” г-н Грохчев даде думата на г-жа Йотина,  за да 
обясни за какво става на въпрос в нея. Г-жа Йотина обясни, че става на въпрос за 
общежитието в село Буново, за което в предна точка обясни, че се ремонтира, за да се 
обособи като дом за възрастни хора. Тя добави, че в докладната е обяснено всичко и 
каза, че ще отговори на въпроси, ако има такива. 

Г-н Грохчев даде думата на г-н Юруков председател на комисия по устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково. 

Г-н Юруков каза, че становището на комисията е  да се даде съгласие за изменение на 
ПУП – ПРЗ за УПИ I „училище“, II „ общежитие“ кв.27 по плана на с.Буново, Община 
Мирково. 
Г-н Грохчев попита има ли предложения и изказвания по точката и след като се убеди, 
че няма я подложи на гласуване. 
С 11 гласа„ ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника   и на основание  : Чл.21, 
ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.128, ал.13 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с  

УТ-08-06-5 /23.05.2013г в Община Мирково, Общинския съвет, взе: 

   

РЕШЕНИЕ № 288 

 

       ОбС Мирково в качеството си на собственик и заинтересовано лице по чл.131 от 
ЗУТ, дава съгласие за процедиране на така предложеното изменение на подобрен 
устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I „ училище”,  II 
„ общежитие” кв.27 по плана на село Буново, Община Мирково. 

Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 288 с 
глас“ ЗА”  поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:   
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Велко Георгиев Лисев,  Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова Македонска, 
Добринка Ченкова Илиева, Иванка Петрова Вълева, Петър Христов Мутафов, Павел 
Иванов Данкин, Пенчо Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски и Асен Георгиев 
Юруков. 
 

 

По  втората  докладна   в  точка „Други”, г-н  Грохчев даде думата на г-жа Йотина да 
поясни  писмото относно избиране на представител за предстоящата среща на 
акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение“ Света Ана“ София АД, 
ЕИК 130367715. 

Г-жа Йотина каза, че това е писмо пристигнало по електронната поща днес и се отнася 
за ново събрание на акционерите , което ще е на 21.06.2013г. Тя добави, че е добре да се 
избере представител на Община Мирково, за да не се стига до ситуацията , за която 
стана на въпрос в началото на заседанието на Общински съвет днес. 

Г-н Данкин предложи представител на Община Мирково да е г-н Петър Мутафов , като 
председател на здравната комисия към ОбС Мирково. 

Г-жа Гинина предложи представител да е или кмета на общината или председателя на 
ОбС Мирково. 

Г-н Грохчев каза, че според него е добре който и да е да бъде придружен от юрист като 
г-н Стамов например. 

Г-н Грохчев попита има ли предложения и изказвания по точката и след като се убеди, 
че няма подложи на гласуване предложението на г-н Данкин , представител на Община 
Мирково да бъде г-н Мутафов. 

С 10 гласа„ ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника   и на основание  : 
Чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от ТЗ и във връзка с чл.9 и чл.14 от 
НУПООЧКТД, Общинския съвет, взе: 

   

РЕШЕНИЕ № 289 

       ОбС Мирково упълномощава Петър Христов Мутафов  да представлява община 
Мирково на предстоящото общо събрание на „Многопрофилна болница за активно 
лечение“ Света Ана“ София АД, ЕИК 130367715. 

Г-н Мутафов не гласува. 

Съгласно  изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 289 с 
глас“ ЗА”  поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:   
Велко Георгиев Лисев,  Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова Македонска, 
Добринка Ченкова Илиева, Иванка Петрова Вълева, Павел Иванов Данкин, Пенчо 
Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски и Асен Георгиев Юруков. 
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С тази точка дневния ред беше изчерпан.  
Г-н Грохчев попита има ли изказвания по други въпроси. 
 
 
Г-н Велко Тепавичаров- жител на село Каменица поиска думата и след като му беше 
предоставена каза, че ремонта , който е правен на пътя в Каменица е бил неуспешен и 
парите за него са дадени на празно. 
Г-жа Йотина отговори, че на предишна сесия на общински съвет , която е била след 
ремонта на пътя , г-н Атанасов – кметски наместник на селото е казалал, че пътя е 
добре . 
Г-н Грохчев каза, че е бил добре, но вече не е . 
Г-жа Йотина изрази възмущение, че не е хубаво само да се оплакват всички, а поне 
веднъж да изкажат благодарност за нещо направено. 
Г-н Тепавичаров каза, че са викнали работници , които са оказали съдействие и са 
подобрили обстановката, но средствата дадени за този ремонт са отишли напразно. 
Г-н Данкин попита защо решенията, които взима общински съвет се качват на сайта 
след 21 дни, като е редно да това да става на 7 ден. 
Г-н Грохчев обясни, че е разговарял по въпроса с юристката  в областта  - г-жа Ина 
Ламбева, която е  отговаряла за ОбС Мирково и тя му е казала, че влизат в сила 14 дни 
след получаването им в Областна администрация.  В допълнителна консултация с 
юриста на Общински съвет - г-н Анатоли Грънчаров е уточнено, че протокола и 
решенията се оповестяват  седем дни след заседанието на Общински съвет. 
 Г-н Данкин каза , че в правилника пише, че срока е седем дни. Той добави още, че по 
правилника на ОбС Мирково, който са приели общинските съветници е казано, че 
протокола от проведеното заседание трябва да е готов след два дни и общинските 
съветници имат право да го четат и да правят забележки по него. Той каза още, че е 
редно да има и Председателски съвет по правилник, който  не се избира  а просто е 
задължително да го има, докато в  ОбС Мирково няма такъв. Г-н Данкин цитира чл.20 и 
чл.21 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково. 
Г-н Грохчев отговори, че почти е невъзможно протокола да се изготви за два дни, 
защото е много обемен. Той каза също, че лично е внасял докладна за приемане на 
Председателски съвет , но предложението е било отхвърлено. 
Г-жа Илиева попита защо г-н Грохчев не е на работното си място когато го е търсила. 
Тя добави, че на няколко пъти е проверявала  и г-н Грохчев не е бил на работа. 
Г-н Грохчев отговори, че не е задължен да бъде на работното си място, тъй като има 
много задачи , които няма как да се свършат от кабинета. Председателят добави още, че 
ходи и по селата. 
Г-н Мутафов попита като е така защо общинските съветници не знаят за проблема с 
пътя в Каменица. 
Г-н Грохчев отговори, че отдавна е казал за това на г-жа Йотина. 
Г-жа Илиева попита защо г-н Грохчев трябва да ходи по селата и да се занимава с пътя, 
като има цял технически отдел в общината и това  е негова работа. 
Г-н Данкин каза, че според него комисиите не са работещи. 
Г-жа Вълева подкрепи г-н Данкин и добави, че председателят на дадена комисия е 
редно да  се запознае подробно със същината на всяка една докладна, и когато се 
събере комисията да има яснота. Тя добави, че сега комисиите се събират напразно, 
защото когато е нужно да им бъде обяснено нещо по докладните общинските 
служители вече ги няма и няма кой да даде разяснения. 
Г-н Стойков каза, че г-жа Вълева не присъства изобщо на срещите на комисиите. 
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Г-жа Вълева отговори , че е излишно при това положение. Тя добави, че на повечето 
дори не е и канена, за да присъства. Г-жа Вълева каза, че каквото е било , било е  и 
прикани общинските съветници от тук на сетне да работят както трябва. 
Г-н Грохчев  прикани г-жа Йотина да си каже мнението за работата на ОбС Мирково. 
Г-жа Йотина каза, че в началото общински съвет не е работел изобщо както трябва. Тя 
сподели мнение, че едни докладни се гледат по сто пъти и „под лупа” , а други не. Тя 
добави, че за толкова време нито един съветник не е отишъл при нея да се 
поинтересува кое и как освен Велко Лисев, който от време на време ходи и се 
интересува. Тя каза, че заплатите на общинска администрация са толкова нищожни, но 
че се полагат огромни усилия , за да се създаде и направи нещо и тя лично винаги ще 
застане зад своите служители и ще ги защитава до край. Г-жа Йотина добави, че  у 
общинските съветници няма желание за работа. 
Г-н Македонски отговори, че е излишно да правят каквото и да било , тъй като в крайна 
сметка каквото си реши кмета, това ще си направи. Според него е излишно да се пишат 
докладни и да се разправят съветниците. Той даде пример с горите на общината , че е 
предложено и е прието въпреки не съгласието на общинските съветници, така ставало и 
по много други въпроси. 
Г-жа Йотина отговори, че  може да е прието дадено решение, но в никой случай не е 
злоупотребено с това и не са похарчени средства. 
 
 
Г-н Грохчев попита има ли други запитвания или мнения  по други въпроси  и след 
като се убеди, че няма закри 23-то заседание на Общинския съвет Мирково в 19,00 
часа. 
 
 
 
 
 
 
 
Председател на ОбС:................   
                          /Петър Грохчев/ 
 
 
 
 
 
 
Протоколист:....................  
/инж.Николинка Мутафова/                                                                               


