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

ПРОТОКОЛ
№ 24/ 05.07.2013 година
Днес, дата 05.07.2013 година /петък/ на основание чл. 23, ал. 4 т. 1. от ЗМСМА в
заседателната зала на Община Мирково се свика 24 - то заседание на Общински съвет
с. Мирково.
На заседанието присъстваха общинските съветници: г-н Петър Иванов ГрохчевПредседател 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, г- жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково, г-жа Цвета
Попова – временно изпълняваща длъжността кмет 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-н Димитър Димитров жител на село Мирково и други жители и гости
от Община Мирково.
Г-н Петър Христов Мутафов закъсня за заседанието.
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 24 - то редовно заседание на Общинския съвет с. Мирково в 16,32 часа.
Г-н Петър Грохчев – Председател на ОбС обяви дневния ред по точки, както следва:
1. Заявление от Павел Георгиев Павлов относно: Разрешение за удължено работно
време след 24,00 часа на бар – клуб в село Буново.
2. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно:
Определяне на концесионер на водостопански обект – язовир „Исин пунар“ в
землището на село Мирково.
3. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно:
Определяне на концесионер на водостопански обект – язовир „Каменна могила“ в
землището на село Мирково.
4. Докладна записка от инж. Цвета Попова – временно изпълняваща длъжността кмет
на Община Мирково относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на
недвижим имот – публична общинска собственост, от Община Мирково в полза на НЧ
„Христо Ботев“ 1884 – с. Мирково.
5. Докладна записка от инж. Цвета Попова – временно изпълняваща длъжността кмет
на Община Мирково относно: Приемане на Наредба за управление на горските
територии на община Мирково.
6. Отчет на г-н Петър Грохчев - председател на Общински съвет Мирково за периода
от 01.09.2012г. до 30.06.2013г.
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7.Молба от Ирина Михайлова Димитрова – представител на инициативен комитет за
набиране на средства в помощ на Делка Захариева Савова от гр. Златица относно:
отпускане на средства за лечение на Делка Захариева Савова.
8. Докладна записка от инж. Цвета Попова – временно изпълняваща длъжността кмет
на Община Мирково относно: Затваряне на ОДЗ „Дора Габе“с. Мирково поради
предстоящ планиран ремонт в сградата.
9. Докладна записка от инж. Цвета Попова – временно изпълняваща длъжността кмет
на Община Мирково относно: Относно изработване на ПУП за нова пътна връзка по
път SFO 1431 до ЖП гара Мирково.
10. Докладна записка от инж. Цвета Попова – временно изпълняваща длъжността кмет
на Община Мирково относно: Промяна в начина на ползване на масивна сграда,
изградена в недвижим имот – частна общинска собственост на община Мирково,
парцел I, кв.27 по плана на село Буново, от „Общежитие“ „Жилищна сграда“.
11. Докладна записка от Добринка Илиева – председател на НЧ „Христо Ботев“ 1884г.
село Мирково относно: Кандидатстването на Народно читалище "Христо Ботев - 1884"
с.Мирково, Община Мирково с проектно предложение по Мярка 322 "Обновяване и
развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, във връзка с чл.68,
ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково.
13. Други
Г-н Грохчев каза, че има постъпила една докладна записки в точка „Други“ и обясни
на присъстващите за какво се отнася тя.
Докладната записка постъпила в точка „Други“ е от г-н Мирослав Стамов ликвидатор
на общинска фирма „Мирково“ ЕООД /в ликвидация/ и е относно: Избиране на
комисия, която по реда на чл.12, ал.2 от НУПООЧКТД да проведе преговори с
потенциални купувачи за продажба на активи на „Мирково“ ЕООД /в ликвидация/.
Г-н Грохчев попита дали има мнения и предложения по дневния ред и след като се
убеди, че няма такива го подложи на гласуване.

С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника , ОбС Мирково прие
дневния ред на 24-то заседание на Общински съвет Мирково.
По първа точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев попита има ли
становище на комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална
политика, обществен ред и вероизповедание към ОбС Мирково.
Председателят на комисията не присъстваше на заседанието.
Г-н Стойков каза, че на срещата на комисиите не е взето становище по точката. Той
добави, че съгласно Наредба №1 има изисквания да се приложат документи, които в
случая не са приложени, като например становище от РУП Пирдоп. Г-н Стойков каза
още, че според същата Наредба ОбС може да удължи работното време на заведението ,
но само с час, а не с два както е написано в заявлението. Той предложи заявлението да
се разгледа на следващо заседание когато бъдат приложени необходимите документи.
Г-н Велко Лисев каза, че според него не е правилно да се дава съгласие за удължено
работно време на други заведения, а на това да не се дава. Той предложи да се даде
разрешение макар и само до 1,00 часа.
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Г-жа Вълева изказа мнение, че това все пак е бар и се предполага, че там се събират
младежи и се веселят, и според нея е нормално бара да работи до 2,00 часа.
Г-н Грохчев попита има ли още мнения и предложения по първа точка от дневния ред,
и след като се убеди, че няма подложи на гласуване предложението да се удължи
раб.време с един час – до 1,00.
С 8 гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание: Чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.22, ал.2в от
Наредбата за опазване на обществения ред в Община Мирково, Общинския съвет, взе:
РЕШЕНИЕ № 290
Общинският съвет Мирково дава съгласие за удължаване на работното време с 1
час на бар – клуб в село Буново.
Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 290 с
глас“ЗА” поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:
Велко Георгиев Лисев, Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова Македонска,
Иванка Петрова Вълева, Павел Иванов Данкин, Пенчо Тодоров Стойков и Илия
Христов Македонски. Г-жа Добринка Ченкова Илиева и г-н Асен Георгиев Юруков
гласуваха с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
По втора точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев обясни, че става
въпрос за концесията на язовир „Исин Пунар“ в землището на с. Мирково. Той добави,
че изискванията са непоносими , и че това не е редно, тъй като въпросния язовир може
да се нарече „гьол“
Г-жа Илиева каза, че е изчела всички закони и наредби, но не е намерила такива
изисквания, и че те са само в докладната записка, която е внесена.
В 16,40ч. г-н Мутафов се присъедини към заседанието на ОбС Мирково.
Г-н Стойков сподели, че също не е съгласен с изискванията.
Г-жа Попова – временно изпълняваща длъжността кмет на Община Мирково каза, че в
правомощията на общината е да постави изисквания, условия и др.
Г-жа Вълева попита кой прие изискванията, които са в момента.
Г-жа Попова отговори, че Общинските съветници са ги приели. Тя добави, че няма
смисъл да се връщат назад, а трябва да се реши от тук на сетне какво ще се прави и
цитира решение на Административен съд Хасково относно отдаване под наем на
язовир.
Г-н Грохчев каза, че се отдава под наем частна общинска собственост на земята, а в
случая с язовир „Исин Пунар“ става на въпрос за публична общинска собственост.
Г-жа Попова каза, че няма как да му се смени статута, защото Общината е собственик
на земята, а държавата на водата. Тя добави, че може да стане само, ако се смени
наименованието на язовира – да не е язовир , а нещо друго, но пак не е съвсем сигурно.
Г-н Лисев попита , ако никой не вземе язовира на концесия какво ще стане с него.
Г-жа Попова отговори, че нищо не става с него и той не се стопанисва.
Г-жа Йотина се включи в разговора и каза, че преди дни представител на ДАНС за
района е бил при нея и е казал, че Община Мирково е една от малкото общини в
България, която си спазва процедурите по концесиите и е за пример.
Г-жа Попова каза, че изискванията са сведени до минимум, но просто трябва да има
такива, за да има процедура за отдаване на концесия.
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Г-н Грохчев се съгласи с г-жа Попова и добави, че изискване като това 5 години да се
гледа риба и да има определена печалба да не е задължително. Той даде думата на г-н
Димитър Димитров – стопанисващ язовира в момента и кандидат да го вземе на
концесия.
Г-н Димитров каза, че за него изискванията са непосилни и не е редно да е така. Той
добави, че обекта се отдава на концесия , но без канал, без преливник, изисква се
изкопаването на канавка за насипната стена, което е абсурдно. Г-н Димитров показа
документи и скици.
Г-жа Попова отговори, че закона е такъв.
Г-н Димитров каза, че в изискванията има и почистване на определен район и попита
как да стане като за целта е нужно да се отрежат тополи, които не са негова
собственост. Той каза още , че въпросните изисквания са били със срок до 31.03. и
всичко е свързано с екологията и с крана, който дефакто не му е даден. Попита как да
стане това.
Г-жа Попова се обърна към съветниците и каза, че в момента се решава дали ще се
обявява или не.
Г-н Грохчев попита, ако г-н Димитров спечели и му се даде язовира, изискванията ще
останат ли.
Г-жа Попова отговори, че изискванията остават. Тя добави, че ОбС може да реши какви
ще са те и по какъв начин да става процедурата.
Г-н Грохчев каза, че трябва да е добре и за общината и за лицето.
Г-жа Попова каза, че общината е заинтересована да отдаде язовира, за да може да се
стопанисва.
Г-н Македонски попита защо крана не се отдава заедно с язовира.
Г-жа Попова отговори, че няма на представа и не е компетентна по въпроса.
Г-н Димитров каза, че изискванията са ужасни и в цената , и в крана и в стената.
Г-жа Попова каза, че още не се е стигнало до договор, а когато това стане ОбС
Мирково ще реши какви ще са условията в него.
Г-жа Йотина се обърна към г-н Димитров с думите, че не може да обвинява никого,
защото когато е закупил документите и е видял изискванията е имал право да каже за
грешките.
Г-н Димитров се извини, ако е обидил някого и каза, че той стопанисва язовира и затова
знае тези тънкости.
Г-жа Попова каза, че въпроси се задават в определения за това срок.
Г-н Стойков изказа мнение, че няма как да не се гласува докладната, защото трябва да
се вземе решение.
Г-н Данкин каза, че според него има нещо не доизкусурено.
Г-н Грохчев прикани да се правят предложения.
Г-жа Попова каза, че според нея също трябва да се гласува, защото не знае колко е
допустимо да се отлага за следващо заседание на Общински съвет. Тя поясни, че когато
се приема или се отдава даден обект на общината задължително се прави приемопредавателен протокол: кое, как, какво, в какво състояние и др.
Г-жа Илиева каза, че едни и същи общи приказки се говорят всеки път.
Г-жа Йотина се обърна към г-н Димитров и присъстващите да не се делят и агитират
кой е от селото и кой не. Тя добави, че лично е дала язовира на г-н Димитров да го
стопанисва и ползва на нейна отговорност , и че тя лично го е посъветвала да си събира
всички касови бележки и фактури за направени вложения, за да може един ден , ако се
наложи да предяви претенции.
Г-н Димитров потвърди думите на г-жа Йотина.
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Г-жа Йотина продължи да обяснява и каза, че единственото, което е трябвало г-н
Димитров да направи, е да се яви в общината в определения за това срок, но той не е
счел за необходимо да го стори.
Г-н Димитров каза, че г-жа Йотина е права и, че всичко е точно така както тя казва.
Г-жа Попова каза, че в новите критерии, тези изисквания ги няма и всичко е
максимално опростено.
Г-н Грохчев каза, да се гласува пък ще се мисли какво ще се прави.
Г-жа Вълева каза, че г-н Димитров няма сигурност въпреки, че общината прави всичко
възможно за него.
Г-н Стойков цитира т.3 от предложението във внесената докладна, с което убеди
общинските съветници, че изискванията и условията наистина са намалени.
Г-н Грохчев попита дали има още предложения и изказвания по втора точка от
дневния ред и след като се убеди, че няма я подложи на гласуване във вида, в който е
по докладна записка.
С 9 гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание: Чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.2 и чл.58, ал.2, т.3
от Закона за концесиите, и във връзка с чл.60, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за
концесиите, чл.85, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите, Решение
№ 155 от Протокол № 13/30.08.2012г. на Общински съвет Мирково за откриване на
процедура за предоставяне на концесия и протоколи по чл.48, ал.2 от Закона за
концесиите на комисия, назначена със Заповеди № 180/05.09.2012г., №
249/01.11.2012г., и № 284/11.12.2012г. на кмета на Община Мирково, Общинския
съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 291
ОбС Мирково:
1. Прекратява откритата с Решение № 155 от протокол №13/30.08.2012г. на
Общинския съвет Мирково за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга на язовир „Исин пунар“, находящ се в землището на с.
Мирково, община Мирково, публична общинска собственост, с акт за публична
общинска собственост /АПОС/ №6 от 01.12.1998г., с предмет: Управление,
поддържане и експлоатация на язовира, язовирната стена и прилежащите
съоръжения в технически изправно състояние.
2. Изменя решение №155 от протокол №13/30.08.2012г. на Общинския съвет
Мирково за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на
язовир „Исин пунар“, като променя критериите за подбор на участниците в
документацията за участие и обявлението и изискванията по тях както
следва:
2.1 Премахва точка 3.2.1 от документацията за участие и обявлението, а именно
критерии за подбор „ Пригодност за изпълнение на професионална дейност“.
2.2 Промяна критерии за „Икономическо и финансово състояние“, при което
т.3.2.2 от документацията за участие, респективно обявлението, придобива
следното съдържание:
За участници юридически лица и обединения от физически и юридически лица
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Минимално изискване
Участникът следва да притежава регистриран капитал с размер не по-малък от
1 500 /хиляда и петстотин/ лева.
Документи за доказване на изискването:
Заверено копие от удостоверение за актуално състояние или посочен ЕИК.
За участници физически лица и обединения от физически лица:
Минимално изискване:
Участникът следва да докаже, че разполага с финансови средства с размер не помалък от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева към дата не по-рано от два месеца
преди датата на подаване на офертата.
Документи за доказване на изискването:
Заверено копие от банково извлечение, договори за наем или друг подходящ
документ, чрез който се доказва изискването.
2.3 Променя критерии за „Технически възможности и/или професионална
квалификация“, при което точка 3.2.3 от документацията за участие,
респективно обявлението, придобива следното съдържание:
Минимално изискване
- Участникът следва да докаже, че притежава възможности за качествено
изпълнение на концесионния договор в това число и опазване на околната среда.
Участникът следва да докаже опит в изпълнение на дейности, идентични или
сходни, които могат да се извършват с предмета на концесията.
- Участникът следва да притежава опит в изпълнение на дейности, идентични
или сходни, които могат да се извършват с предмета на концесиятаучастникът да е изпълнявал или да изпълнява в момента минимум един договор,
предмет на който са дейности идентични или сходни с предмета на
концесията.
Документи за доказване на изискването:
- Подробно разработена концепция за изпълнението на концесионния договор,
очертаваща акцентите и мероприятията, чрез които ще се осигури
качествено изпълнение на концесионния договор, както и детайлизиране на
дейностите за осигуряване на качество. Участникът трябва да представи и
подробно описание на действията, които смята да предприема за опазване на
околната среда.
- Декларация съдържаща списъци на изпълнени и изпълнявани през последните 5
години договори с предмет, идентичен или сходен с предмета на концесията,
включително основните елементи на договорите. За всеки описан в
декларацията договор се представя и оригинална референция, удостоверяваща
декларираните обстоятелства.
3. Обявява нова процедура за предоставяне на концесия за услуга на язовир „Исин
пунар“, находящ се в землището на с.Мирково, община Мирково публична
общинска собственост, с акт за публична общинска собственост /АПОС/ №6
от 01.12.1998г., с предмет: Управление, поддържане и експлоатация на
язовира, язовирната стена и прилежащите съоръжения в технически изправно
състояние, съгласно условията на Решение №155 от протокол №13/30.08.2012г.
на Общинския съвет Мирково за откриване на процедура за предоставяне на
концесия и отразените промени в документацията за участие и обявлението,
съгласно точка 2 от настоящето решение.
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Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 291 с
глас“ЗА” поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:
Иванка Македонска – Гинина, Добринка Ченкова Илиева, Стоянка Стефанова
Македонска, Иванка Петрова Вълева, Павел Иванов Данкин, Пенчо Тодоров Стойков,
Илия Христов Македонски и Асен Георгиев Юруков. Г-н Велко Георгиев Лисев и г-н
Петър Христов Мутафов гласуваха с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
По трета точка от дневния ред Председателя на ОбС г-н Грохчев попита г-жа Попова
дали и при този язовир изискванията са същите както при „Исин Пунар“.
Г-жа Попова отговори, че тук са по-високи, защото и язовира е по-голям. Тя добави, че
при тези процедури се работи с документи и всичко трябва да бъде изрядно.
Г-н Грохчев каза, че точката е идентична с предходната и е излишно да се коментира
повече. Той попита дали има предложения и изказвания по трета 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.8 от ЗМСМА чл.58, ал.2, т.1 от Закона за
концесиите, чл.87,чл.88, ал.1, от Правилника за прилагане на закона за концесиите,
Решение № 153 от Протокол № 13/30.08.2012г. на Общинския съвет Мирково за
откриване на процедура за предоставяне на концесия и протоколи по чл.48, ал.2 от
Закона за концесиите на комисия, назначена със Заповеди № 181/05.09.2012г., №
251/01.11.2012г., и № 285/11.12.2012г. на кмета на Община Мирково, Общинския
съвет, взе:
РЕШЕНИЕ № 292
ОбС Мирково :
I. Определя „Фишери“ ООД, ЕИК 131395977, представлявано от Петранка
Янкова Цекова за концесионер на обект -язовир „Каменна могила“,
находящ се в местността „Каменна могила“, в землището на село Мирково,
община Мирково, публична общинска собственост, актуван с АПОС
№11/23.09.1999г.
II. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура,
основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:
1. Основен предмет на концесията - управление и поддържане на
язовира, язовирната стена и прилежащите съоръжения в технически
изправно състояние със средства, осигурени от концесионера и на негов
риск, включително право да експлоатира обекта, като развива следните
стопански дейности: риборазвъждане, отглеждане на рила,
любителски и спортен риболов, напояване, водопой.
2. Съпътстващи дейности – извършването на други разрешени от закона
стопански дейности, които биха могли да съпътстват основните
дейности, без да ги възпрепятстват.
3. Цена на концесията – годишната концесионна вноска в размер на
1 490.00/хиляда четиристотин и деветдесет/ лева без ДДС. Цената на
концесията се заплаща както следва:
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Паричната вноска за първата година, дължима към датата на подписване на
концесионния договор е в размер на 830,00 /осемстотин и тридесет / лева без
ДДС.
- От втората година до края на концесията, годишната концесионна парична
вноска се внася на една вноска в срок до 31 март на съответната година.
- Концесионерът внася дължимата концесионна парична вноска в брой /на
касата на община Мирково/ или по банков път по сметката на община
Мирково в банка УниКредит Булбанк АД.
- Концесионното годишно плащане не зависи от реализираните приходи.
- В случай на увеличение на инфлацията спрямо равнището, което тя има при
сключване на договора, годишната концесионна парична вноска се увеличава
съответно на официално отчетеното в Република България, увеличение на
инфлацията от Националния статистически институт. Индексацията на
концесионното плащане се извършва автоматично на 01 януари на
съответната календарна година, считано от датата на подписване на
договора и при положение, че има отчетено увеличение на инфлацията.
4. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се
задължава да направи в обекта на концесията – 18 000,00 /осемнадесет
хиляди/ лева без ДДС, съгласно Инвестиционната програма на
участника, предложена в офертата му. Разпределението на
средствата по график за изпълнение на видовете дейности са посочени
от участника в Инвестиционната , като тя включва и задължителните
екологични мероприятия.
5. Определя концесионерът да разкрие работни места, както следва:
- 2 работни места.
6. Определеният за концесионер участник да внесе парична гаранция за
изпълнение на концесионния договор в размер на 100% от годишното
концесионно плащане, както следва:
- Гаранцията може да бъде под формата на потвърдена безусловна ,
неотменяема банкова гаранция, внесена сума в брой / на касата на община
Мирково/ или по банков път, на посочената от община Мирково банкова
сметка.
- За всяка календарна година за срока на концесията, гаранцията за изпълнение е
в размер на 100% / сто процента/ от дължимото концесионно плащане за
обезпечената година, която Концесионерът следва да представи на
Концедента до 31 януари на същата година.
- Гаранцията за първата година е 100% от първото концесионно плащане и е
необходимо да се представи при подписване на договора.
- Гаранцията се връща след изтичане на договора
7. Срок на концесията – 20 /двадесет / години.
III. Определя срок от три месеца за сключване на концесионния договор, в
съответствие с чл.62 от Закона за концесиите.
IV. Определя Кметът на община Мирково за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор
2. Да представлява Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнение на концесионния договор.
V. Концесионният договор да се сключи при условията на настоящето решение,
Решение №153 от протокол №13/30.08.2012г на Общински съвет – Мирково
-
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и предложената от „Фишери“ ООД, ЕИК 131395977 оферта за участие в
открита процедура.
VI. Преди сключване на концесионния договор, определения за концесионер да
представи документи за удостоверяване на обстоятелствата на чл.16,
ал.1-4 от Закона за концесиите.
VII. Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му, след
представяне на предвидената гаранция за изпълнение и при условията,
определени в него.
VIII. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност,
пред Комисия за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от уведомяване
на заинтересованите участници.
Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 292 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. Г-н Петър
Христов Мутафов гласува с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
По четвърта точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев попита има ли
становище комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална
политика, обществен ред и вероизповедание към ОбС.
Г-н Мутафов – председател на комисията по образование, култура, спорт,
здравеопазване, социална политика, обществен ред и вероизповедание към ОбС
Мирково изказа становище, че същата дава съгласие за учредяване на безвъзмездно
право на строеж на недвижим имот – публична общинска собственост, от Община
Мирково в полза на НЧ „Христо Ботев“ 1884 – с. Мирково.
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 8 гласа„ЗА от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост,
чл. 51 ал. 1, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Мирково и във връзка с § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за
народните читалища, Общинския съвет, взе:
РЕШЕНИЕ № 293
ОбС Мирково дава съгласие:
1. Отменя Решение № 131 от Протокол № 11 от 27.06.2012 г. на Общински съвет
Мирково
2. Да се учреди безвъзмездно право на строеж на сграда - публична общинска
собственост, находяща се в парцел VІ-585,473, кв.35 по плана на село Мирково,
на читалищното настоятелство на народно читалище „Христо Ботев“ 1884 –
с. Мирково за срок от 10 /десет/ години, за извършване на строителство и
преустройство в рамките на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на
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населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013г.
Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 293 с
глас“ЗА” поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и
членове: Велко Георгиев Лисев, Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова
Македонска, Пенчо Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски, Асен Георгиев
Юруков и Петър Христов Мутафов .
Добринка Ченкова Илиева, Иванка Петрова Вълева и Павел Иванов Данкин не
гласуваха, тъй като са членове на НЧ „Христо Ботев“ 1884г. и попълниха
декларации по чл.12, т.4 от Закона за конфликт на интереси.
По пета точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата на г-н
Юруков да изкаже становището на комисията по устройство на територията, пътна и
селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково.
Г-н Юруков изказа становището, което е да се приеме Наредба за управление на
горските територии на Община Мирково .
Г-н Грохчев добави, че е запознат с Наредбата и според него тя не е напълно
съвършена, но винаги може да се промени и усъвършенства.
Г-н Стойков каза, че в чл.26 трябва да остане само точка първа от него.
Г-жа Йотина каза, че не е чела наредбата, защото е в отпуск все още, но вече общината
има документите за горите , но има терени в Стара планина и Средна гора и ще е
необходимо да се назначат горски пазачи, защото ще има добив на дърва.
Г-н Грохчев попита дали има предложения и изказвания по пета точка от дневния ред
и след като се убеди, че няма подложи на гласуване предложението на г-н Стойков ,
което е да остане точка първа от чл.26 на Наредбата.
С 11 гласа„ЗА от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.181,
ал.6 от Закона за горите, чл.21, ал.1, т.8 и т.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.51от ЗОС,
Общинския съвет, взе:
РЕШЕНИЕ № 294
ОбС Мирково приема Наредба за управление на горските територии на Община
Мирково .
Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 294 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, Асен Георгиев Юруков, 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 представи отчета си за периода от 01.09.2012г. до
30.06.2013г. и прикани , ако някой има да пита нещо или да изкаже мнение.
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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
чл.21,ал.1,т.23 и чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общинския съвет, взе:

и на основание

РЕШЕНИЕ № 295
ОбС Мирково приема отчета на г-н Петър Грохчев - председател на Общинския
съвет Мирково за периода от 01.09.2012г. до 30.06.2013г.
По седма точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата на г-н
Стойков за становище на комисията по бюджет, финанси, икономика към ОбС Мирково.
Г-н Стойков изказа становището на комисията, което е да не се отпускат средства в помощ

на Делка Захариева Савова от гр. Златица, поради липса на такива.
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 8 гласа„ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание Чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 296
ОбС Мирково не дава съгласие за отпускане на средства в помощ на Делка Захариева
Савова от гр. Златица.
Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 296 с глас
“ПРОТИВ” поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и
членове: Иванка Петрова Вълева, Добринка Ченкова Илиева, Велко Георгиев Лисев,
Павел Иванов Данкин, Пенчо Тодоров Стойков, Асен Георгиев Юруков и Петър
Христов Мутафов. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха Иванка Македонска – Гинина,
Илия Христов Македонски и Стоянка Стефанова Македонска.
По осма 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 комисията не може да излезе със становище поради факта, че 50%
от присъстващите членове са „ЗА“ затваряне на детското заведение поради предстоящ
ремонт в него, а другите 50% са „ПРОТИВ“.
Г-жа Вълева поиска думата и след като и бе предоставена каза, че на всички е ясно
каква е една обстановка по време на ремонтни действия и е наложително детското
заведение да се затвори.
Г-жа Попова се съгласи с нея и обясни колко наложително е всъщност това. Тя добави,
че срока на затваряне е намален от 30 дни на 20 дни.
Г-н Грохчев попита има ли мнения и предложения по осма точка от дневния ред и след
като се убеди, че няма такива я подложи на гласуване.
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С 8 гласа„ЗА“, 2 гласа „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
от общо 11
присъстващи общински съветника
и на основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общинския съвет, взе

РЕШЕНИЕ № 297

ОбС Мирково:
1. Отменя решение №285 от 29.05.2013г по протокол №23/29.05.2013г.
2. Дава съгласие да бъде преустановена дейността в ОДЗ „Дора Габе“ село
Мирково за периода от 01.08.2013г. до 23.08.2013г. включително.
Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 297 с
глас“ЗА” поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, Иванка
Петрова Вълева, Иванка Македонска – Гинина, Велко Георгиев Лисев, Павел Иванов
Данкин, Илия Христов Македонски, Пенчо Тодоров Стойков и Асен Георгиев Юруков.
С глас „ПРОТИВ“ гласуваха: Петър Христов Мутафов и Добринка Ченкова Илиева.
С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласува Стоянка Стефанова Македонска.
По девета точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата на г-н
Юруков – председател на комисията по устройство на територията, пътна и селищна
мрежа, околна среда към ОбС Мирково да изкаже становището си по точката.
Г-н Юруков каза, че становището на комисията е: дава съгласие за изработване на ПУП
за нова пътна връзка по път SFO 1431 до ЖП гара Мирково.
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.11, от ЗМСМА чл.124а, ал.1 и във връзка с
чл.124а, ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 298
ОбС Мирково реши:
1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за
нова пътна връзка по път SFO 1431 до ЖП гара Мирково, съгласно
приложеното задание.
2. Одобрява заданието за изработване на ПУП – ПП като част от КПИИ по
чл.150 от ЗУТ.
Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 298 с
глас“ЗА” поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и членове:
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Иванка Македонска – Гинина, Пенчо Тодоров Стойков, Стоянка Стефанова
Македонска, Асен Георгиев Юруков, Добринка Ченкова Илиева, Петър Христов
Мутафов, Павел Иванов Данкин, Илия Христов Македонски и Велко Георгиев Лисев.
С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласува Иванка Петрова Вълева.
По десета точка от дневния ред Председателя на ОбС Г-н Грохчев даде думата на г-н
Юруков – председател на комисията по устройство на територията, пътна и селищна
мрежа, околна среда към ОбС Мирково да изкаже становището и.
Г- н Юруков изказа становището на комисията, което е: Дава съгласие за промяна в
начина на ползване на масивна сграда, изградена в недвижим имот – частна общинска
собственост на община Мирково, парцел I, кв.27 по плана на село Буново, от
„Общежитие“ „Жилищна сграда“.
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 и т.23 от ЗМСМА, и чл.11, ал.1 от ЗОС,
Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 299

Общинският съвет Мирково реши:
Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на масивна сграда, изградена в
недвижим имот – частна общинска собственост на община Мирково, парцел I, кв.27
по плана на село Буново, от „Общежитие“ в „Жилищна сграда“
Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 299 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 и Асен Георгиев Юруков. С глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласува Илия Христов Македонски.
По единадесета 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 .
Г-н Мутафов изказа становището на комисията, което е: дава съгласие за
кандидатстването на Народно читалище "Христо Ботев - 1884" с.Мирково, Община
Мирково с проектно предложение по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените
места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
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.
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С 8 гласа„ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника
Чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет, взе:

и на основание

РЕШЕНИЕ № 300

ОбС Мирково:
1. Общински съвет – с.Мирково дава съгласие Народно читалище "Христо Ботев 1884", с.Мирково да кандидатства с проектно предложение по Мярка 322
"Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007- 2013 г.
2. Общински съвет – с.Мирково декларира, че дейностите по проектното
предложение отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община
Мирково.
3. Общински съвет – с.Мирково обявява Народно читалище "Христо Ботев 1884", с.Мирково, обект на кандидатстване по Мярка 322 "Обновяване и
развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007- 2013 г., за сграда с местно културно значение.
4. Общински съвет – с.Мирково възлага на Добринка Ченкова Илиева председател на Народно читалище "Христо Ботев - 1884", с.Мирково да
подготви необходимите документи за кандидатстване с проектно
предложение по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.
Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 300 с
глас“ЗА” поименно гласуваха: Петър Иванов Грохчев - Председател на ОбС, и
членове: Велко Георгиев Лисев, Иванка Македонска – Гинина, Стоянка Стефанова
Македонска, Пенчо Тодоров Стойков, Илия Христов Македонски, Асен Георгиев
Юруков и Петър Христов Мутафов .
Добринка Ченкова Илиева, Иванка Петрова Вълева и Павел Иванов Данкин не
гласуваха, тъй като са членове на НЧ „Христо Ботев“ 1884г. и попълниха
декларации по чл.12, т.4 от Закона за конфликт на интереси.
По докладната записка в точка „Други” г-н Грохчев обясни, че става въпрос за
продажба на активи на „Мирково“ ЕООД /в ликвидация/ и за целта е нужно да се
назначи комисия поне от трима души. След разговор с ликвидатора – г-н Стамов става
ясно, че най-добре ще е да са членове от Общинския съвет, за да не се протака повече
процедурата. Той прикани присъстващите да дадат предложения за членове на
въпросната комисия.
Г-н Данкин предложи от Общинския съвет да е само един от членовете на комисията,
другите да бъдат от Общинска администрация.
Г-жа Попова каза, че от Общинска администрация кмета назначава членовете.
Г-н Грохчев предложи Велко Лисев, защото той е земеделец и според него е подходящ.
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Г-жа Йотина предложи другия член да е от населението и предложи присъстващия на
заседанието Красимир Домбев, защото той се интересува от въпросите , които засягат
селото.
Г-н Грохчев попита има ли предложения и изказвания по точката и след като се убеди,
че няма подложи на гласуване докладната записка като членове на комисията да са
Велко Лисев, Красимир Домбев и лице от Общинска администрация.

С 11 гласа„ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание :
Чл.21,ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА и по реда на чл.12, ал.2 от НУПООЧКТД, Общинския
съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 301

ОбС Мирково избира комисия , която по реда на чл.12, ал.2 от НУПООЧКТД да
проведе преговори с потенциални купувачи за продажба на активи на „Мирково“
ЕООД /в ликвидация/ в състав:
1. Велко Георгиев Лесев – общински съветник в ОбС Мирково
2. Красимир Иванов Домбев – жител на село Мирково
3. Лице от Общинска администрация в село Мирково, назначено от кмета на
Община Мирково.
Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, за вземане на решение № 301 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.
С тази точка дневния ред бе изчерпан и г-н Грохчев прикани присъстващите да
изкажат мнения или попитат за интересуващите ги проблеми.
Г-н Домбев – жител на село Мирково каза пред всички присъстващи , че на
пазарището в село Мирково покрива тече и , ако общината има възможност е хубаво да
го поправи. Той добави още, че в селото няма обществена тоалетна и помоли да се
помисли по този въпрос.
Г-жа Йотина каза, че в сградата, която е на центъра има тоалетна, но първо трябва да и
се направи ремонт, тъй като се руши. Тя добави, че архитекта към община Мирково е
довеждал хора да заснемат сградата, за да се започнат по-нататъшни действия за
ремонта и.
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Г-н Стойков се обърна към г-жа Йотина с въпросите защо не са преведени парите на
читалището в село Буново и защо не са изплатени пътните разходи на учителите в ОУ
„Георги Бенковски“ в село Мирково, след като Общинския съвет им гласува 100%
поемане на пътните.
Г-жа Йотина отговори, че е в отпуск и не е запозната, затова не може да отговори на
въпросите. Тя обеща да се поинтересува защо и наистина ли е така.
Г-жа Попова каза, че също не е запозната със случая, но предполага, че за да бъдат
изплатени пътните на учителите би било редно да постъпи информация от училището
точно за каква сума става на въпрос. Тя също обеща да се запознае със случая.
Г-жа Илиева попита защо не е закупен лаптопа на БЧК, след като Общинския съвет е
взел решение да се закупи.
Г-жа Попова отговори, че в момента общината няма средства, но очаква пари от
концесии и се има в предвид лаптопа.
Г-жа Илиева попита дали има възможност да се направи и обособи спирка на стадиона
в селото.
Г-жа Йотина каза, че първо трябва да има официално искане от някого за това., а после
компетентни органи да кажат дали е възможно.
Г-н Юруков попита до къде стигна с асфалтирането на улиците.
Г-жа Йотина отговори, че това е хубав въпрос. Тя добави, че днес е подписан договора
за това и го показа.
Г-жа Македонска попита колко време ще е нужно до започване на асфалтирането.
Г-жа Йотина отговори, че ако всичко е наред около един месец.
Г-н Македонски каза , че г-н Ецов има намерение да съди Общината за имота, който е
дала на етрополска фирма. Попита дали Общината има акт за него.
Г-жа Йотина отговори, че има.
Г-н Мутафов констатира, че се дават пари за храна на децата от училището, за път на
учителките, за лагери , а г-н Ецов все е недоволен.
Г-жа Йотина попита г-жа Попова за данните от външното оценяване на учениците в
училището в село Мирково.
Г-жа Попова каза, че не знае дословно, но резултатите са плачевни, защото няма петици
и шестици, има осем двойки, а цялостното ниво е около три и нещо.
Г-жа Вълева каза, че г-н Ецов е зает да води дела вместо за обърне внимание на
учебния процес в училище.
Г-жа Йотина каза, че трябва да се направи дебат за училището , защото нещата отиват
на зле. Децата още повече намаляват и нищо не върви.
Г-н Данкин каза, че продължава преминаването на камиони през селото и дори днес пак
е станал свидетел.
Г-н Грохчев отговори, че тази седмица ще се слагат знаците и се надява преминаването
да спре.
Г-н Грохчев се обърна към кметските наместници дали имат питания.
Г-н Атанасов покани общинските съветници на 20.07.2013г на събор в село Каменица.
Добави, че ще прати и официална покана.
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Г-н Грохчев попита има ли други запитвания или мнения по други въпроси и след
като се убеди, че няма закри 24-то заседание на Общинския съвет Мирково в 18,00
часа.

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

Протоколист:....................
/инж.Николинка Мутафова/
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