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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година
Относно: Отмяна на Решение № 279/ 29.05.2013г. от Протокол №23/29.05.2013г. и
продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ ливада, V
кат. С площ 8,840 дка, ПИ №047173 по КВС землище Мирково / АЧОС №1188 от
12.04.2011г./

С 8 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от 9 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1, т.6 от ЗОС,
чл.33 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 349
ОбС Мирково:
1. Отменя Решение № 279/ 29.05.2013г. от Протокол №23/29.05.2013г. на
Общински съвет Мирково
2. Да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска собственост
представляващ ливада, V кат. С площ 8,840 дка, ПИ №047173 по КВС землище
Мирково / АЧОС №1188 от 12.04.2011г./”.
3. Продажбата да се извърши, чрез публичен търг с тайно наддаване при
следните параметри
А) начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител- 1) 588лв./дка
пазарна цена за ливада, V кат. с площ 8,840дка, ПИ № 047173 по КВС землище
Мирково за сумата от 5 198,00лв. /пет хиляди сто деветдесет и осем лева/.
4. Възлага на Кмета на общината да организира провеждането на публичен търг
с тайно наддаване и сключването на договор за продажба
Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година
Относно: Отмяна на Решение № 280/ 29.05.2013г. от Протокол №23/29.05.2013г. и
Продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ парцел IV в
кв.26 по плана на с.Бенковски с площ 221 кв.м., заедно с построената върху него
двуетажна стопанска сграда „Бикарник” със застроена площ 70 кв.м.и разгъната
застроена площ 140 кв.м. / АЧОС №127 от 03.08.2000г./

Със 7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от 9
присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.35,ал.1, т.6 от ЗОС, чл.33 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество , ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 350
ОбС Мирково:
1. Отменя Решение № 280/ 29.05.2013г. от Протокол №23/29.05.2013г. на
Общински съвет Мирково
2. Да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска собственост
представляващ парцел IV в кв.26 по плана на с.Бенковски с площ 221 кв.м.,
заедно с построената върху него двуетажна стопанска сграда „Бикарник” със
застроена площ 70 кв.м.и разгъната застроена площ 140 кв.м. / АЧОС №127 от
03.08.2000г./
3. Продажбата да се извърши, чрез публичен търг с тайно наддаване при
следните параметри
А) начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител- 1) 10 739 лв.
пазарна цена за парцел IV на кв.26 по плана на с.Бенковски с площ от 221кв.м
заедно с построената върху него двуетажна стопанска сграда „Бикарник” със
застроена площ 70 кв.м. и разгъната застроена площ 140 кв.м. /АЧОС № 127
от 03.08.2000г./
4. Възлага на Кмета на общината да организира провеждането на публичен търг
с тайно наддаване и сключването на договор за продажба

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година
Относно: Закупуване и доставяне на дърва за огрев на ветераните от Отечествената
война в Община Мирково
С 6 гласа „ЗА”, 2 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от 9 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Мирково
взе:

РЕШЕНИЕ № 351

ОбС Мирково дава съгласие:
1. Община Мирково да закупи и достави по 5 куб.м дърва за огрев на ветераните
от Отечествената война в Община Мирково, съгласно следния списък:
№

Трите имена

1
2
3
4

Кънчо Панчов Ценов
Кузман Дойнов Делов
Атанас Делов Менгов
Нено Цветков Миков

Населено
място
Мирково
Буново
Смолско
Смолско

ЕГН
…………..
…………..
…………..
…………..

2. Общата стойност на осигурената помощ за ветераните да бъде в размер на 1
500 лева ,съгласно пазарните цени на дървата за огрев в момента на доставка.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година

Относно: Приемане на актуализация на Програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Мирково за 2013г.

С 6 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от 9 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4а,
ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 352

ОбС Мирково приема актуализация на Програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Мирково за 2013г. по приложен списък на
имотите, с които Община Мирково има намерение да извършва разпоредителни
действия като отдаване под наем.

Актуализиран списък на имоти общинска собственост, които да бъдат
включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково
за 2013 год.
Акт
за общинска
собственост
№
Дата

Общ. собственост

1300 11.09.2013

ЧАСТНА

ПИ с идентификатор

Обща площ
/ дка /

046075 по КВС землище Мирково

2,131

046076 по КВС землище Мирково

2,881

046053 по КВС землище Мирково

1,122

046029 по КВС землище Мирково

1,736

046052 по КВС землище Мирково

2,640

046026 по КВС землище Мирково

2,790

046055 по КВС землище Мирково

2,200

046014 по КВС землище Мирково

1,425

046010 по КВС землище Мирково

1,989

ЧАСТНА
1301 12.09.2013
ЧАСТНА
1302 12.09.2013
ЧАСТНА
1303 12.09.2013
1304 12.09.2013
1305 13.09.2013

ЧАСТНА
ЧАСТНА
ЧАСТНА

1306 13.09.2013
1307 13.09.2013
1308 13.09.2013

ЧАСТНА
ЧАСТНА

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Местност

" Гусенец"
" Гусенец"
" Каса дере"
" Гусенец"
" Каса дере"
" Гусенец"
"ЗАД САДИНА"
" Гусенец"
" Гунек"

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

Други данни

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година

Относно: Отчет за работата на кмета на Община Мирково за времето от 01.01.2013г. до
30.06.2013г./

С 6 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от 10
присъстващи общински съветника и на основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС
Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 353

ОбС Мирково приема Отчета за работата на Кмета на Община Мирково за
периода от 01.01.2013г.до 30.06.2013г.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година
Относно: Издаване запис на заповед по проект „Корекция на река Буновска, с.Буново,
община Мирково”.
С 6 гласа "ЗА", 0 гласа "ПРОТИВ" и 4 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" от 10 присъстващи
общински съветника и на основание чл. Чл.21,ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, ОбС взе:

РЕШЕНИЕ № 354
ОбС Мирково:
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, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално
развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, за
сумата:297 000,83 /двеста деветдесет и седем хиляди лева и осемдесет и три
стотинки/ за обезпечаване на авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № BG161РО001/4.1-04/2010/053 от 16.03.2012г по схема BG 161РО001/4.104/2010/ „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178
малки общини” от Оперативна програма „Регионално развитие” за проект „Корекция
на река Буновска, с.Буново, община Мирково”, сключен между Община Мирково и
Министрество на регионалното развитие.
2. Възлага на Кмета на Община Мирково да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по договор № BG161РО001/4.1-04/2010/053 и да ги
представи пред Министрество на регионалното развитие, Управляващ орган на
Оперативна програма „Регионално развитие”.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година
Относно: Издаване запис на заповед от Община Мирково в полза на ДФ „Земеделие”разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по договор №23/322/00788 от 07.11.2012г. за отпускане на
финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на селските райони за периода 20072013г.,подкрепена от Европейския земеделски фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция за
изпълнение по проект №23/322/00788- „рехабилитация на улична мрежа на населените места в
Община Мирково.
С 6 гласа "ЗА", 0 гласа "ПРОТИВ" и 4 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" от 10 присъстващи
общински съветника и на основание чл. Чл.21,ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, ОбС взе:

РЕШЕНИЕ № 355
ОбС Мирково:
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 до 213 724,94лв.(двеста и тринадесет
хилядиседемстотин двадесет и четири лв.и 94 стотинки) за обезпечаване на 110% от
стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ №23/322/00788 от 07.11.2012г по мярка 322 за
изпълнение на дейностите по проект №23/322/00788 – Рехабилитация на улична
мрежа на населените места в Община Мирково”, сключен между Община Мирково и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, и със срок за предявяване на 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 допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ №23/322/00788 от 07.11.2012г и да ги представи пред
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година
Относно: Издаване запис на заповед от Община Мирково в полза на ДФ „Земеделие”разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по договор №23/313/00164 от 19.11.2012г. за отпускане на
финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013г.,подкрепена от Европейския земеделски
фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция за изпълнение на дейностите по проект
№23/313/00164- „Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в Община Мирково”.
С 6 гласа "ЗА", 0 гласа "ПРОТИВ" и 4 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" от 10 присъстващи
общински съветника и на основание чл. Чл.21,ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 356
ОбС Мирково:
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 до 40 736,96лв.(четиридесет хиляди седемстотин
тридесет и шест лв.и 96 стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ №23/313/00164 от 19.11.2012г. по мярка 313 за изпълнение на
дейностите по проект №23/313/00164 – „Подкрепа за развитие на интегриран селски
туризъм в община Мирково”, сключен между Община Мирково и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, и със срок за предявяване на 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 допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ №23/313/00164 от 19.11.2012г. и да ги представи пред
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година
Относно: Молба за спешна помощ за Кристиян Иванов Николов на 1 годинка и 5
месеца от село Чавдар.

С 10 гласа "ЗА", 0 гласа "ПРОТИВ" и 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" от 10 присъстващи
общински съветника и на основание чл. Чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС
Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 357

ОбС Мирково дава съгласие да бъдат отпуснати 5 000 лева от бюджета на
Община Мирково за лечението на Кристиян Иванов Николов на 1 година и 5 месеца
от с.Чавдар.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година
Относно: Отмяна на Решение №334 по протокол № 25/29.08.2013г

С 6 гласа "ЗА", 0 гласа "ПРОТИВ" и 4 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" от 10 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе:

РЕШЕНИЕ № 358

Общински съвет Мирково отменя Решение № 334 по протокол № 25/29.08.2013г.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година
Относно: Отмяна на Решение №298 по протокол № 24/05.07.2013г.

С 9 гласа "ЗА", 0 гласа "ПРОТИВ" и 1 глас "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" от 10 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе:

РЕШЕНИЕ № 359

Общински съвет Мирково отменя Решение №298 по протокол № 24/05.07.2013г.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година
Относно: Определяне на работното време и месечното възнаграждение на Петър
Христов Мутафов- председател на ОбС Мирково.

С 5 гласа "ЗА", 4 гласа "ПРОТИВ" и 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" от 10 присъстващи
общински съветника и на основание чл.26 и чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе:

РЕШЕНИЕ № 360

ОбС Мирково определя:
1. Работното време на председателя на Общински съвет Мирково да бъде 4 часа.
2. Месечното възнаграждение на председателя на Общински съвет Мирково да
бъде 60% от заплатата получавана от кмета на Община Мирково

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председателстващ :..............
/Павел Данкин/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 27 / 14.10.2013 година
Относно: Прекратяване на договор №77/12.12.2012г. между Община Мирково и
адв.Анатоли Христов Грънчаров

С 6 гласа "ЗА", 4 гласа "ПРОТИВ" и 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" от 10 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе:

РЕШЕНИЕ № 361

ОбС Мирково възлага на Кмета на Община Мирково да прекрати Договор № 77/
12.12.2012г., сключен между Община Мирково и адв.Анатоли Христов Грънчаровадвокат при Софийска адвокатска колегия.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

