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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Корекции на бюджетни средства в ОДЗ „Дора Габе“.

Със 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от
общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 393

ОбС Мирково приема за сведение корекциите на бюджетни средства в ОДЗ
„Дора Габе“.

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 № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Изработване на ПУП на основание чл.134, ал.2, т.6, като заинтересована
страна по чл.131, ал.2 от ЗУТ.
Със 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл.135, ал.2 от ЗУТ и при
условията на чл.108, ал.5 от ЗУТ, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 394
ОбС Мирково дава съгласие за изработване на изменение на ПУП –ПРЗ за
УПИ VII – 610, кв.60 и улица о.т. 227,236,237,238 по плана на село Смолско,
Община Мирково съгласно приложената скица предложение по чл.135, ал.2 от
ЗУТ при условията на чл.108, ал.5 от ЗУТ.

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 № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Избор на нов член на Управителния съвет на „МБАЛ- ПИРДОП“ АД

С 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 23, ал.1, т. 9 от
ЗМСМА и чл. 14 от Наредбата за упражняване правата на общината върху
общинската част от капитала на търговски дружества, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 395

ОбС Мирково взима за сведение докладна записка вх. № ОбС-02413/04.12.2013г.

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 № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Избор на нов член на Управителния съвет на „МБАЛ- ПИРДОП“ АДконстатира и одобрява избора на Татяна Спасова Конярска за член на
Управителния съвет на „МБАЛ- ПИРДОП“ АД .
С 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 23, ал.1, т. 9 от
ЗМСМА и чл. 14 от Наредбата за упражняване правата на общината върху
общинската част от капитала на търговски дружества, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 396

ОбС Мирково констатира и одобрява избора на Татяна Спасова Конярска за
член на Управителния съвет на „МБАЛ- ПИРДОП“ АД .

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 № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Продължаване на договор между Община Мирково и д-р Иван Стойнов
и удължаване срок на договор, сключен между Община Мирково и д-р Иван
Стойнов за безвъзмездно право на ползване на кабинета за акушер-гинеколог в
здравна служба с.Мирково, находящ се на втория етаж, заедно с оборудването му.
С 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА и чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.55, ал.1, т.1 и чл.57 от НРПУРОИ, ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 397
ОбС Мирково:
1. Одобрява сключването на договор за услуга между Община Мирково и
д-р Иван Стойнов за оказване на безплатна акушеро-гинекологична помощ
на всички нуждаещи се от преглед жени от общината срещу месечно
възнаграждение на д-р Стойнов в размер на 300 лв. Договорът да се
сключи при параметрите на досега действалия договор.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за услуга с д-р Иван
Стойнов за срок от една година за оказване на безплатна акушерогинекологична помощ на всички нуждаещи се от преглед жени от
общината срещу месечно възнаграждение на д-р Стойнов в размер на 300
лв., в това число и да се предостави помещение, в което да се извършват
прегледите.

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 № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Актуализация на бюджет 2013 година
С 6 гласа „ЗА”, 2 гласа „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 398

ОбС Мирково прима актуализация по бюджет 2013год. по дейности
и параграфи както следва:
№
по
ред

Дейност , параграф

1.

ПРИХОДИ
13-04 – Данък придоб.имущества и
дарения
20-00 – Други данъци
24-05 – Приходи от наеми на
имущества
24-06 - Приходи от наеми на земя
27-10 – Такса технич. услуги
28-02 – Лихви и глоби
31-40 – Вноски в РБ от мин.години
37-01 – Внесен д-к ДДС
37-02 – Внесен данък в/у приходи от
наеми

било

Става

разлика

9 000

19 000

+ 10 000

-

40

+ 40

28 000
3 000
10 000
2 000
-6 000
-1 000

32 000
9 500
12 000
2 400
-2 727
- 6 500

+ 4 000
+ 6 500
+ 2 000
+400
-2 727
- 500

70-01 – Придобиване дялове и акции
76-00 – Временни безл.заеми
83-82 – Погашения по дългоср.заеми

-13 000
-63 948

-

1 300

-

300

-30 000
-28 916
-69 277

- 30 000
- 15 916
- 5 329

5 150
49 600

5 000
1 800
-

- 47 950
- 5 150
+ 5 000
+ 1 800
- 49 600

-

5 150

- 4 245
+5 150

-

605

+ 605

10 000

-

- 10 000
-3 500

10 000

6 500

-3 500

2389 -Др.дейности образов.
10-20 – Външни услуги

34 000

1 000

- 33 000

2239 -Др. дейности отбр. и сигурност
10-20 – Външни услуги

45 650

15 410

- 30 240

-

29 940
5 300

+ 35 240
+ 29 940
+ 5 300

-

15 370

18 000
9 600
-

28 000
19 200
5 095

+ 15 370
+ 24 695
+ 10 000
+ 9 600
+ 5 095

3 800
16 600

4 800
19 600

+ 4 000
+ 1 000
+ 3 000

РАЗХОДИ – ОБЩИНСКИ
ДЕЙНОСТИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

2122 – ИК
51-00 – Основен ремонт
52-03 – Придобив. на ДМА
52-19 – Придобиване на др. ДМА
53-09- Проектно проучвателни
работи
2311 – Детска градина
51-00 – Основен ремонт
52-01 – Придоб. компютри и
хардуери
53-09- Проектно проучвателни
работи
2336- Ученически столове
52-03 – Придобив. на ДМА /кухн.
оборудване/

2524 – Социален патронаж
51-00 – Основен ремонт
52-04 – Придобиване на тов.
автомобил
2525 - Пенсионерски клуб
10-30 текущ ремонт
2603 – ВиК
10-20 – Външни услуги
51-00 – Основен ремонт
52-19 – Придобиване на Други ДМА
2606 – Подържане улична мрежа
10-15 - материали
10-20 – Външни услуги
51-00 - Основен ремонт

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

2619 БКС/ Благоустр.и комун.
стоп./
10-20- Външни услуги

-

14 400

+ 14 400

21 400

32 650

+ 11 250

36 490

16 490

- 20 000

2831 Транспорт и съобщения
51-00 - Основен ремонт

47 850

185 328

+ 137 478
137 478

2998
97-00 - резерв

30 000

-

- 30 000

2759 Други дейности култура
10-30 текущ ремонт
2829 Др.дейности горско и селско
стопанство
10-20- Външни услуги

2910- Разходи за лихви
29-91-Разходи за лихви
2997 – Други неквалиф. разходи
10-63 Такса ангажимент
ДОФИНАНСИРАНЕ
3122 Общинска администрация
01-01- Заплати
02-02 –Възнагр.по
извънтруд.правоотн.
02-05- Други плащ.и възнагр./
СБКО/
05-51 - ДОО

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

10 797

7 744

1 570

355

- 3 053
- 3 053
-1 215
-1 215

96 900
18 000

54 420
10 000

- 69 230
- 42 480
- 8 000

11 850

-

- 11 850

13 000

6 100

- 6 900

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Актуализация на капиталовите разходи на Община Мирково за 2013
година
С 6 гласа „ЗА” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 399
ОбС Мирково прима актуализация на капиталовите разходи на Община
Мирково за 2013 година както следва:
№
по
ре
д

Дейност , параграф, обект

Всичко:
1.

2.

122 – ИК
51-00 – Основен ремонт
- Санитарен възел –Община
Мирково – първи етаж
52-01- Компютърна техника
52-03 – Автобусна спирка
52-19 - Джипиес устройство
53-09 – Паспортизации на
кметства
53-09 – Изготвяне кадастрална
карта на Община Мирково
239 – Отбрана и сигурност
52-01 Закупуване на
компютърна техника

Целеви средства

Собствени средства

146 000

251 921

136 100
било

146 000
става

117 200
било

251 921
става

+ 134 721
разлика

5 150

- 43 695
5 000
-

4 117
5 000
1 788

10 000

-

39 600

-

883

+
+

5 000
1 788

-

10 000

-

39 600

- 1 000

-

1 000

-

- 1 000

4.

/ военен отдел/
311 – Детска градина
51 -00 Основен ремонт
/кхненски блок/
52-01 - Компютърна техника
53-09 – Паспортизация – детска
градина с. Мирково
336 – Ученически стол

5.

52-19 –закупуване кухненско
оборудване
524 – Социален патронаж

3.

51-00 – Ремонт сграда
общежитие Буново
52-04 – Автомобил / за патронаж/
5.

603 - ВИК
51-00 – Основен ремонт
Водопровод с. Каменица

- 4 245
-

7.

619 –Жилищно стройтелство
благоустрояване и комунално
стопанство
51-00 Ремонт покрив на
общинско хале - с. Мирково
831- Транспорт и съобщения
51-00 - Основен ремонт
-Рехабилитация на улична
мрежа на населени места в
Община Мирково – I с
подобекти – с.Мирково – XI етап
- с.Смолско – VIII
етап
-Рехабилитация на
четвъртокласна пътна SFO1431/ I-6 Д.Камарци- Пирдоп/
Мирково – граница община /
Мирково – Челопеч/ от км.0.00

-

5 150
605

+

10 000

-

-

10 000

6 372

+ 5 150
605
10 000
- 3 628
- 3 628
+ 35 235

-

-

-

29 935

+ 29 935

5 300

+

5 300

+ 14 664
-

РВВМ – Голяма и мала река
Бенковски
52-19 Придобиване на ДМА
/сензор за измерване на
мътността на водата/

6.

5 150

9 600

14 370

+ 4 770

-

4 800

+ 4 800

-

5 094

+ 5 094

- 88

32 000
47 850

23 890

23 960

31 912

-

88

+ 137 478

до км 7.400
- Рехабилитация улици Смолско

45 689

+ 45 689

- Рехабилитация четвъртокл.път
Петрич- Каменица о.т.0.00-9+35

22 531

+ 22 531

- Рехабилитация улици и
мостове Смолско

67 181

+ 67 181

Рехабилитация път SF0 3304/ III6006/ Петрич-граница
общ./Златица- Мирково/ Каменица - Брестака – граница
община / Мирково – Горна
Малина/-/ III -6004/ от км 5+00
до 13.00
-Рехабилитация път SF0 3436/
SF0 3304- Петрич- - Брестака –
Каменица – Илинден от км. 0+00
до км. 2+80” с.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

+

1 262

815

+

815

-

52-03 Устройство за приемане
/по-добър цифров ефирен
сигнал/

832 -Транспорт и съобщения
51-00 - Основен ремонт
-Рехабилитация път SF0 3304/
III-6006/ Петрич-граница
общ./Златица- Мирково/ Каменица - Брестака – граница
община / Мирково – Горна
Малина/-/ III -6004/ от км 5+00
до 13.00
-Рехабилитация път SF0 3436/
SF0 3304- Петрич- - Брестака –
Каменица – Илинден от км. 0+00
до км. 2+80” с.

1 262

9 900

83100

50 505

32 595

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Предоставяне на парични средства от „Мирково“ ЕООД / в ликвидация/ на
Община Мирково.
С 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от
ЗМСМА и във връзка с чл.147 от ТЗ и чл.10, ал.1, т.8 и т.10 от НУПООЧКТД,
ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 400

ОбС Мирково реши да се предоставят парични средства в размер на 30 000 лева
от „Мирково“ ЕООД / в ликвидация/ на Община Мирково.

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 № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Удължаване на работното време на бар-клуб „Меги 2013“ ООД.
С 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
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 , ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 401

ОбС Мирково дава съгласие да се удължи работното време на бар-клуб
„Меги 2013“ ООД, за периода от 20.12.2013г. до 02.01.2014г.

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 № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Актуализиране на местните такси и цените на услугите.
С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 402
ОбС Мирково приема изменението на цените на техническите услуги
както следва:
Чл. 31.Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват
от общината , и обхващат дейностите във връзка с устройството на
територията, архитектурата, строителството, благоустройството и кадастъра
в селищните и извън селищните територии.
Чл. 32. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и
юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.
Чл. 33. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и
общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския
Червен кръст.
Чл. 34. Размерът на таксите за технически услуги се определя както
следва:
1. За издаване на скица за недвижим имот: А4 (500 м2)– 15,00 лв.; А3(до
1000 м2) – 25,00 лв.; А2(1000 м2-1500 м2) – 50, 00 лв.; А1(над 1500 м2 )– 60,00
лв./дка
2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на
застрояване: А4 (500 м2)– 20,00 лв.; А3(до 1000 м2) – 40,00 лв.; А2(1000 м2-1500
м2) – 60, 00 лв.; А1(над 1500 м2 )– 70,00 лв./дка
3. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6
месеца – 10, 00 лв.

4. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство
на територията – 10, 00 лв.
5. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и
документацията към тях –за една страница- 5, 00 лв., а за всяка следваща –
3,00лв.
6. За издаване на разрешения за поставяне на временни строежи се
заплаща такса в размер както следва:
а/ за строежи по чл.50 от ЗУТ –30,00 лв.
б/ за строежи по чл. 53 и 53а от ЗУТ с нежилищно предназначение 50,00 лв.
в/ за временни строежи по чл. 54 от ЗУТ – 30, 00 лв. за всеки обект по
отделно.
г/ за строежи по чл. 54, ал. 4 от ЗУТ – 30,00 лв.
д/ за временни строежи по чл. 55 от ЗУТ – 40,00лв+ 0,80 лв. на кв. м
разгъната застроена площ.
е/ за временни строежи по чл. 56 от ЗУТ :
- за открити обекти – 30,00 лв.
- за закрити обекти - 60,00 лв.
7. За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт, преустройство
и/или промяна на предназначението на съществуващи сгради и помещения в
тях
– за жилищни сгради - 0,80 лв. на кв. м РЗП, но не по- малко от 30,00
лв.
- за нежилищни обекти- 1,50 лв. на кв.м РЗП, но не по-малко от 50,00
лв.
- за обекти на техническата инфраструктура-външни връзки - 0,70 лв.
за линеен метър, но не по- малко от 30,00 лв.
- За издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и
елементи на градско обзавеждане по чл. 56 и 57 от ЗУТ – 0,80 лв. кв. м РЗП,
но не по – малко 30,00 лв.
8. За одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по
чл. 56 от ЗУТ – 40,00 лв.
9. За издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен
план (ПУП) в обхват до 1 квартал, на основание чл. 124 от ЗУТ- 40,00 лв.; над
1 квартал – 60, 00 лв.
10. За издаване на предписание за изработване на проект за ПУП,
съгласно чл. 135 от ЗУТ – 50, 00 лв.
11. За процедиране и разглеждане на ПУП от Общински експертен
съвет:
- До 1 квартал – 50,00 лв.
- Над 1 квартал – 100,00 лв.
- Извън регулация – 30,00 лв./дка
12. За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за ново
предвидени:
а/ сгради и нежилищни обекти

ниско застрояване жилищни (до10 м)-0,70лв на кв.
м разгъната застроена площ;
- ниско застрояване нежилищни (до10 м)-0,90лв на кв. м разгъната
застроена площ;
б/ за обекти на техническата инфраструктура-външни връзки - 0,70 лв.
за линеен метър, но не по- малко от 50,00 лв.
13. За
съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за
преустройства на съществуващи:
а/ сгради и нежилищни обекти
- ниско застрояване жилищни (до10 м)-0,90лв на кв. м разгъната
застроена площ;
- ниско застрояване нежилищни(до10 м)-1,10лв на кв. м разгъната
застроена площ;
б/ за обекти на техническата инфраструктура-външни връзки - 0,70 лв.
за линеен метър, но не по- малко от 50,00 лв.
14. За съгласуване от главния архитект на идеен инвестиционен
проект:
а/ сгради и нежилищни обекти
- ниско застрояване жилищни (до10 м)-0,70лв на кв. м разгъната
застроена площ;
- ниско застрояване нежилищни (до10 м)-0,90лв на кв. м разгъната
застроена площ;
б/ за обекти на техническата инфраструктура-външни връзки - 0,70 лв.
за линеен метър, но не по- малко от 50,00 лв.
15. За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от главния
архитект въз основа на комплексен доклад изготвен от лицензирана фирма
консултант:
а/ сгради и нежилищни обекти
- ниско застрояване жилищни (до10 м)-0,50лв на кв. м разгъната
застроена площ;
- ниско застрояване нежилищни (до10 м)-0,70лв на кв. м разгъната
застроена площ;
б/ за обекти на техническата инфраструктура-външни връзки - 0,70 лв.
за линеен метър, но не по- малко от 50,00 лв.
16. Издаване на акт за узаконяване, независимо от годината на
изграждане на обекта : 0,80 лв. на кв. м РЗП
17. Разглеждане на инвестиционни проекти от Общинския експертен
съвет, съгласно чл. 141 от ЗУТ:
- за жилищни сгради – 0,50 лв./кв.м РЗП, но не по-малко от 70,00 лв.
- за нежилищни сгради – 0,60 лв./кв.м РЗП, но не по-малко от 80,00 лв.
- за площни обекти - 0,50 лв./ кв.м, но не по- малко от 100,00 лв.
- за улични проводи (водопроводи, канализация, ел. системи и други)1,00 лв. на л.м., но не по- малко от 50,00 лв.

18. Разглеждане от Общинския експертен съвет и съгласуване на
проекти за преустройство и промяна функциите на сгради: 100% от таксата
по т. 17
19. Пресъгласуване и разглеждане на преработки на проекти с изтекъл
срок – 50% от цената по т. 17
20. Одобряване на екзекутивна документация – 50% от цената по т. 12
21. Окомплектоване на преписка до съдебни инстанции по жалба срещу
административен акт – 30,00 лв. при подаване на жалбата
22. Окомплектоване на преписка при жалби за незаконно строителство
и други жалби- 50,00 лв. при подаване на жалбата
23. Издаване на становище по чл. 202 от ЗУТ – 60,00 лв.
24. За даване на нивелачни репери – 10,00 лв.
25. За съгласуване и проверка на проектни нива по чл. 159 ЗУТ – 20,00
лв. на ниво
26. Издаване на удостоверения за ползване на строежи (обекти): по чл.
177 ЗУТ :
а/ за жилищни сгради ниско застрояване до 10,00 м – 200, 00 лв.
б/ за нежилищни сгради
- за сгради с площ до 500 кв. м -500,00 лв.
-

за сгради с площ над 500 кв. м – 700 лв.

в/ за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в
урбанизирани територии , както и на основните им ремонти и реконструкции100,00 лв . на километър но не повече 2000,00 лв.
г/ за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън
урбанизирани територии , както и на основните им ремонти и реконструкции200,00 лв . на километър но не повече 4000,00 лв.
27. За издаване на удостоверения за търпимост:
- за жилищни сгради– 0,60 лв/кв.м РЗП но не по-малко от 50,00 лв.
- за всички останали 2,00 лв/ кв. м РЗП но не по- малко от 200,00 лв.
28. Стойност на строителството на територията на Община Мирково за
определяне на цените на техническите услуги:
- масивни сгради минимум 400,00 лв./ кв.м РЗП
- полумасивни сгради и преустройства: минимум 300,00 лв./ кв. м РЗП
- за промишлени обекти – по пълна стойност на всички части,
включително технологична: минимум 800,00 лв. на кв. м РЗП
- за площни обекти – 100,00 лв. на кв.м
- за линейни обекти – 100,00 лв. на л. м.
29. за даване на трасировъчни данни за едно УПИ- 25,00 лв, до три
УПИ – 40,00 лв, а над три УПИ-та -120,00 лв.
30. за даване на координати на точка - по 10,00 лв.
31. За издаване на разрешение за специално ползване на общинските
пътища, както следва:
- за използване на пътищата за превоз на тежки и извънгабаритни
товари -3,00лв. за 1 км.

- използване на пътищата за осъществяване на дейности в обхвата на
пътя и обслужващите зони като:
а/ изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на
пътни връзки към тях- 1,20 лв. за кв.м.
б/ изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения – 6 лв. за кв.м.
в/ изграждане на нови и ремонт и реконструкция на съществуващи
подземни и надземни линейни и ли отделно стоящи съоръжения и тяхната
експлоатация в обхвата на пътя- 0,80 лв. за 1 линеен метър.
-временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на
пътя от други лица- 3 лв. за кв.м на ден,а при автомобилни ралита, състезания
и други масови мероприятия – 60,00 лв. за км.
32. за даване на данни от цифров модел без данни за собственици на
магнитен носител –до три УПИ- 30,00 лв., над три УПИ – 60,00 лв./ха.
33. за право на преминаване през общински имоти – 5,00 лв./м л
34. внасяне на депозит за прокопаване на улица - 40,00/ кв.м
Чл. 35.(1) срокът за извършване на техническите услуги е 15 дни,ако не е
определен друг в нормативен акт
(2) При неспазване на срока по ал. 1, размерът на таксата за тях се
намалява с 1 на сто на ден , считано от деня на забавянето , но не повече от 30
на сто от пълния й размер.
(3) За извършване на бърза услуга до 5 дни таксата се удвоява, а за
експресна – до 24 часа- се заплаща в троен размер.

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 № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за нова пътна
връзка от път SFO 1431 до ЖП гара Мирково съгласно приложено задание.

С 10 гласа „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА
и чл.124а, ал.1, и във връзка с чл.124а, ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 403
ОбС Мирково:
1. Разрешава изработването на ПУП – парцеларен план за нова пътна
връзка от път SFO 1431 до ЖП гара Мирково съгласно приложено
задание.
2. Одобрява заданието за изработване на ПУП- ПП като част от КПИИ по
чл.150 от ЗУТ.

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 № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за застрояване на
имоти № 085011 и № 086003 в землището на село Бенковски, Община Мирково и
имот № 176005 в землището на село Мирково , Община Мирково, идентични с
концесия за добив на неметални полезни изкопаеми индустриални материали
доломити от находище „ Миал“ съгласно приложено задание.
С 11 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал.1, и във връзка с чл.124а, ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 404
ОбС Мирково:
1. Разрешава изработването на ПУП план за застрояване на имоти №
085011 и № 086003 в землището на село Бенковски, Община Мирково и
имот № 176005 в землището на село Мирково , Община Мирково,
идентични с концесия за добив на неметални полезни изкопаеми индустриални материали - доломити от находище „ Миал“ съгласно
приложено задание.
2. Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ.

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 № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура обслужваща концесия за добив на неметални
полезни изкопаеми индустриални материали доломити от находище „Миал“
съгласно приложено задание.
С 11 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА
и чл.124а, ал.1, и във връзка с чл.124а, ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 405
ОбС Мирково :
1. Разрешава изработването на ПУП -парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура обслужваща концесия за добив на
неметални полезни изкопаеми - индустриални материали - доломити
от находище „Миал“ съгласно приложено задание.
2. Одобрява заданието за изработване на ПУП – ПП.

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 № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Удължаване на работното време на к-с „Св.Иван Рилски“ село
Мирково
С 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
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 , ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 406

ОбС Мирково дава съгласие да се удължи работното време на к-с
„Св.Иван Рилски“ село Мирково, за периода от 20.12.2013г. до 02.01.2014г.

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 № 29 / 20.12.2013 година
Относно: Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост,
представляващи: 1. ПИ № 048069 по КВС землище Мирково с площ от 2,531 дка,
актуван с АЧОС № 1197 от 13.04.2011 год.; 2. ПИ № 048021 по КВС землище
Мирково с площ от 2,803 дка, актуван с АЧОС № 1296 от 29.07.2013: 3. ПИ №
047107 по КВС землище Мирково с площ от 0,751 дка, актуван с АЧОС № 1199 от
13.04.2011г. 4. ПИ № 047155 по КВС землище Мирково с площ от 1,352 дка,
актуван с АЧОС № 1201 от 14.04.2011г, 5. ПИ № 047175 по КВС землище
Мирково с площ от 3,746 дка, актуван с АЧОС № 1200 от 13.04.2011г год. чрез
провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
.

Със 8 гласа „ЗА”, 0 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, ал.6 от ЗОС, чл.33 от НРПУРОИ, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 407
ОбС Мирково:
1. Дава съгласие да се извърши продажба на продажба на недвижими
имоти частна общинска собственост, представляващи: 1. ПИ № 048069
по КВС землище Мирково с площ от 2,531 дка, актуван с АЧОС № 1197
от 13.04.2011 год.; 2. ПИ № 048021 по КВС землище Мирково с площ от
2,803 дка, актуван с АЧОС № 1296 от 29.07.2013: 3. ПИ № 047107 по
КВС землище Мирково с площ от 0,751 дка, актуван с АЧОС № 1199 от
13.04.2011г. 4. ПИ № 047155 по КВС землище Мирково с площ от 1,352
дка, актуван с АЧОС № 1201 от 14.04.2011г, 5. ПИ № 047175 по КВС

землище Мирково с площ от 3,746 дка, актуван с АЧОС № 1200 от
13.04.2011г год. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
при следните условия:
2. Продажбата да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване при
следните параметри:
1 ). Начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител – 1 456,00
лв. за имот№ 048069 по КВС землище Мирково с площ 2,531 дка.
2 ). Начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител – 1 612,00
лв. за имот№ 048021 по КВС землище Мирково с площ 2,803 дка.
3 ). Начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител – 432,00
лв. за имот№ 047107 по КВС землище Мирково с площ 0,751 дка.
4). Начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител – 778,00
лв. за имот№ 047155 по КВС землище Мирково с площ 1,352 дка.
5 ). Начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител – 2 203,00
лв. за имот№ 047175 по КВС землище Мирково с площ 3,746 дка.
3. Възлага на Кмета на Община Мирково да проведе публичен търг с
тайно наддаване и да сключи договор за продажба.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

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

