
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
2086  с. Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail:ob6tinamirkovo@mail.bg, факс 2 

 
РЕШЕНИЯ  ОТ ПРОТОКОЛ  №/6 ОТ 31.01.2012 г 

 
Относно: Отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се на втория етаж в здравна служба с. 
Смолско с площ 43,65 кв. м. (АЧОС № 15 от 20.08.1999 год. на кмета на община Мирково). 
                                                                                   
  С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1 т. 
8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. (6) от ЗОС и заявление с вх. №РД-90-31-1/13.01.2012 год.,от д- р Кирил 
Цветков,  ОбС Мирково взе:  

РЕШЕНИЕ № 28 
 
1.Възлага на кмета на Общината да сключи договор за наем имот – частна общинска 
собственост, представляващ лекарски кабинет, находящ се на втория етаж в здравна служба с. 
Смолско с площ 43,65 кв. м. (АЧОС №15 от 20.08.1999год. на кмета на Община Мирково с 
досегашния  ползвател  д – р Кирил Цветков). 
2. Отдаването  под наем да се извършва  при следните параметри: 
                  А) мимимален размер на месечния наем –60 лв. без ДДС; 
                  Б) максимален срок на договора – 3 години с опция за предподписване и актуализация на 
годишна база; 
                  В) дейност, за която ще се използва имота – медцински нужди. 
    3. Възлага на кмета на общината да сключи   договор за наем. 
.............................................................................................................................................................. 
 
     Относно: Отдаване под наем на четири помещения от северната част на първия етаж в здравна 
служба с. Мирково с площ 54,8 (АЧОС №3 от 05.11998 год. на кмета на Община Мирково). 
 
  С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1 т. 
8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. (6) от ЗОС и заявление с вх. №РД-90-31-1/13.01.2012 год.,от д- р Кирил 
Цветков,  ОбС Мирково взе: 

  
 РЕШЕНИЕ № 29 

 
1. Възлага на кмета на Общината да  сключи  договор за наем имот- частна общинска 

собственост, представляващи четири помещения от северната част на първия етаж в 
здравната служба с. Мирково с площ 54,8 кв. м. (АЧОС №3 от 05.10.1998 год. на кмета на 
Община Мирково) на досегашния ползвател д – р Кирил Цветков. 

2. Отдаването  под наем да се извърши  при следните параметри: 
   А) мимимален размер на месечния наем – 220 лв. без ДДС; 

                  Б) максимален срок на договора –3(три) години с опция за предподписване и 
актуализация на годишна база; 
                 В) дейност, за която се ползва имота – медиценски нужди.    
  3.  Възлага на кмета на общината да сключи  договор за наем. 

.............................................................................................................................................. 
 
    Относно: Отдаване под наем на приемно помещение, склад и сервизни помещения, 
предназначени за аптечна дейност в здравна служба с. Мирково с обща площ от 24 кв. м. и във 



връзка с молба с вх. №РД-30-16-1/17.01.2012 год. от Росица Ецова, управител на ЕТ „Мирково – 
Росица Ецова” . 
 
 С 11  гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание: чл.  21, ал. 1 т. 
8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. (6) от ЗОС  и във връзка с молба с вх. №РД-30-16-1/17.01.2012 год. от 
Росица Ецова, управител на ЕТ „Мирково – Росица Ецова., ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 30 
 
   1. Да се сключи договор за наем   на  приемно помещение, склад и сервизни помещения, 
предназначени за аптечна дейност в здравна служба с. Мирково с обща площ от 24 кв. м. при 
следните условия: с предишния наемател Росица Ецова 
     А)  минимален размер на месечния наем – 90 лв. без ДДС; 
     Б) максимален срок на договора – 3 години с опция за предподписване и актуализация на 
годишна база; 
     В) дейност, за която ще се използва имота – медицински нужди; 
     2. Възлага на кмета на общината да сключи  договор за наем. 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
    Относно: Стратегия за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община 
Мирково 2012 -2015 година. 
                                                                                                  
 
  С  11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл.21 т. 8 от 
ЗМСМА и на основание чл. 8 ал. 8 от Закона за общинската собственост в община Мирково, ОбС 
Мирково взе: 

 РЕШЕНИЕ №31 
    
  1. Приема Стратегия за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за периода  
2012 - 2015 година. 
.............................................................................................................................................................   
 
Относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община 
Мирково за 2012 година. 
 
 
  С  11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл.21, т. 8 от 
ЗМСМА и на основание чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от Наредба 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община 
Мирково,  ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 32 
 
   1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за периода  
2012  година. 
.......................................................................................................................................................................... 
   Относно: Отчет за дейността на МКБППМН – Мирково през 2011 година. 
  С 11   гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, 
т. 23  от ЗМСМА  и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и 
непълнолетни, ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 33 

 
1. Приема отчета за дейността на местната комисия за борба с  противообществени прояви 

на малолетни и непълнолетни – Мирково през 2011 година. 



............................................................................................................................................................... 
  Относно: Учредяване и участие на Община Мирково в регионално сдружение съгласно 
разпоредбите на чл. 19 б, ал. 1 и 2 от ЗУО 
 
 
   С  11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, 
т. 15  от ЗМСМА  и в съответствие с изискванията на чл. 19б, ал.1 и ал. 2от Закона за 
управление на отпадъците, ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 34 

  
  1. Приема Община Мирково да участва в учредяване на регионално сдружение – юридическо 
лице, или за сключване на споразумение между общини Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, 
Челопеч, Антон, Копривщица за управление на отпадъците на регионален принцип и съвместно 
участие при изграждането, експлоатацията и следексплотационни грижи за регионалното депо. 
   2. Общински съвет определя г – жа Цветанка Йотина  - Кмет на Община Мирково за 
представител в регионалното сдружение. 
............................................................................................................................................................. 
 
   Относно: Необходими средства за обслужване на лек автомобил СО 38-08ВВ обслужващ звено 
полиция към Община Мирково. 
  
 
   С 11  гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, 
т. 6 и т. 23  от ЗМСМА,  ОбС взе:   

РЕШЕНИЕ №35 
 
    1. Да се заложи в Бюджет 2012 г. сумата от 5 100 .00 лева (пет хиляди и сто лева) за гориво, 
гуми, винетка, смазочни материали, застраховка и ремонт за текущата 2012 г. на служебен 
автомобил Форд – Ескорт с Рег. № СО 38-08ВВ, предоставен за ползване на звеното, 
обслужващо територията на община Мирково при РУП на МВР гр. Пирдоп. 
  2. Средствата са предвидени в проекта за Бюджет 2012 г. на Община Мирково по параграфи, 
както следва:  
1. Параграф 10-15                                                   600.00  
   /гуми, винетка и др./ 
2. Параграф 10-16                                             -   3800.00 
  /гориво 120л х 2.50 – 300 лв. х 12м.  -3 600.00/ 
Смазочни материали:                            200.00 
3.Параграф 10-20                                             -     500.00 
   /др.р-ди – ремонт 500.00/ 
4. Параграф 10-62 
  /застраховка – 200.00/                                  -     200.00 
                            ......................................................................... 
 Всичко: 5 100.00 
........................................................................................................................................................................... 
 
  Относно: Създаване на структура за управление на горски територии – общинска собственост. 
  
 
  С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл.21, ал. 1, т. 
2  от ЗМСМА  и във връзка с чл. 181, ал. 1, т. 1 от ЗГ, ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 36 

 



   1. Общински съвет с. Мирково дава съгласие да се създаде структурно звено за управление на 
горите, като служителите в него бъдат назначени след въвода. 
  2. Ръководителя на звеното да бъде назначен след определяне на поддържащата фирма от съда.  
............................................................................................................................................................ 
   Относно: Участие на Община Мирково с проектно предложение за изграждане на музей в с. 
Мирково по програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съфинансирана 
от Инструмента за предпресъединителна помощ на Европейски съюз. 
 
С  11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, т. 
8, т. 19 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, ОбС Мирково взе:  

 
РЕШЕНИЕ № 37 

 
1. Общински съвет – Мирково дава съгласие Община Мирково да кандидатства с 

проектно предложение „Създаване на Е-музей на богатото историческо и културно минало, на 
целите за създаване на общо бъдеще на културно и туристическо наследство в рамките на 
трансграничния регион” по Програма за трансгранично сътрудничество между България и 
Сърбия, покана за подаване на проектни предложения № 2007СВ16IРО006 – 2007 – 2, 
приоритетна ос 1 „Развитие на дребномащабна инфраструктура „, 1.1 „Физическа и 
информационна инфраструктура”; 

2. Общински съвет – Мирково, по смисъла на Поканата за подаване на предложения, 
предоставя за целите на проекта общински имот АЧОС 1218, находящ се в кв. 63, УПИ ХV-698 по 
плана на с. Мирково. 

3. Общински съвет – Мирково дава съгласие в Бюджет 2012 г. на Община Мирково, да се 
предвидят необходимите финансови ресурси за покриване на разходите по проекта, в размер до 
1000 лева. 

4. Общински съвет – Мирково дава съгласие да не се променя предназначението на имота 
за срок от 5 години след реализацията на проекта. 
           5. Общински съвет – Мирково дава съгласие и възлага на Кмета на Община Мирково да 
подпише договор за сътрудничество с определен сръбски партньор. 
          6. Общински съвет – Мирково потвърждава, че проектът е в съответствие с Общинския 
план за развитие 2007 – 2013 г. на Община Мирково. 
............................................................................................................................................................ 
  Относно: Предложение от Стоянка Македонска и Петър Мутафов, общински съветници от  ОбС 
Мирково.  
 
    С  11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 38 
 
  1. Общински съвет с. Мирково приема: Финансов отчет  и програма за развитие на ОДЗ „Дора 
Габе”. 
  2. Общински съвет с. Мирково приема:  Анализ за дейността и стратегия за развитине на 
ОУ” Георги Бенковски”. 
  3.  Общински съвет с. Мирково изисква да се изготви отчет за дейността 2011 г. на БКС и 
опазване на околната среда, и план за развитие на дейността 2011-2015 г.. 
  4. Общински съвет с. Мирково изисква да  се предостави финансов отчет за 2011 г. на ОУ 
„ Георги Бенковски” 2011г.  
............................................................................................................................................................ 
   Относно: Финансиране във връзка с честване 11 години от създаване на клуба, посещение на 
паметника на патрона на клуба в с. Поибрене и панахида в памет на загиналите за освобождението 
на България.  
 
 



 
  С 9  гласа „ ЗА” и 2  гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11  присъстващи Общински съветника и 
на основание:  чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,  ОбС взе:   

 
РЕШЕНИЕ № 39 

 
  1. Общински съвет – Мирково дава съгласие да бъде отпусната  финанова помощ в размер до 
2000 лева  за отбелязване годишнината от основаването на регионален клуб „Поп Недельо” с. 
Мирково, срещу предоставени разходооправдателни документи.  
............................................................................................................................................................... 
    Относно: Режийните разходи на училищния стол. 
 
   С 6  гласа „ ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” 4 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11  присъстващи 
Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  от ЗМСМА,  ОбС взе:  

 
РЕШЕНИЕ № 40 

 
  1. Режийните разходи на столуващите ученици в ученическия стол на ОУ „ Георги Бенковски” с. 
Мирково да бъде по 1.00 лв. на обяд за бюджетната 2012 година. 
.............................................................................................................................................................. 
   Относно: Дофинансиране на маломерни паралелки  за учебната 2011-2012 година в ОУ „Георги 
Бенковски” с. Мирково. 
 
     С  11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 17, ал. 1, 
т. 3и чл. 21, ал 1 т. 6 от ЗМСМА във  връзка с чл.11, ал. 3, т. , от Наредба №7от 29.12.2000 г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в 
групите на училищата , детските градини и обслужващите звена и решение № 459 по протокол L 
от 09.09.2011 г., ОбС Мирково взе:  

РЕШЕНИЕ № 41 
 
  1. Да се дофинансира ОУ „ Георги Бенковски” с. Мирково през учебната 2011-2012 г. за 
деветнадесет броя ученици с 50 % от определения разходен стандарт, възлизащ на сумата от 
14 012.50 лева 
  2. Средствата да бъдат предвидени от собствени приходи в дейност 3322 – дофинансиране 
образование на Бюджет 2012 година на Община  Мирково. 
..............................................................................................................................................................    
  Относно: Изплащане на транспортни разходи на пътуващите учители от ОУ „Георги Бенковски” 
с.  Мирково за 2012 г.. 
 
  С 11  гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, т. 
6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  ОбС взе:   

РЕШЕНИЕ № 42 
  
  Одобрява списъка и маршрута на пътуващите учители при  ОУ „ Георги Бенковски”  с. Мирково 
с цел изплащане в размер на 85 % месечно от транспортните им разходи през 2012 година, както 
следва:  
 
  1. Райна Георгиева Попова                 -          Пирдоп – Мирково – Пирдоп 
  2. Анита Илкова Неделина                 -           Пирдоп – Мирково – Пирдоп 
  3. Татяна иванова Янакиева               -              Пирдоп – Мирково – Пирдоп 
4. Светла Николова Ранчева              -            Златица -  Мирково -  Златица 
5. Кунка Петрова Христова                -          Челопеч – Мирково – Челопеч 
6. Надежда Иванова Димитрова        -          Църквище – Златица - Мирково  
7. Донка Спасова Димитрова              -         Антон – Мирково – Антон 



............................................................................................................................................................ 
  С 11  гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, т. 
6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  ОбС взе:   
 

РЕШЕНИЕ № 43 
  
  Одобрява списъка и маршрута на пътуващите учители при  ОДЗ „Дора Габе” с цел изплащане в 
размер на 85 % месечно от транспортните им разходи през 2012 година, както следва:  
  1. Венета Димитрова Луканова   Челопеч – Мирково -  Челопеч 
............................................................................................................................................................ 
   Относно: Изплащане на транспортни разходи на пътуващите служители от Общинска 
Администрация Мирково за 2012 г. 
 
  С 11  гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, т. 
6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  ОбС взе:    

РЕШЕНИЕ № 44 
 
  Одобрява списъка и маршрута на пътуващате служители от Общинска Администрация  с. 
Мирково с цел изплащане в размер на 85% месечно от транспортните им разходи през 2012 
година, както следва:  
 
  1. Венелина Божкова              -                    Пирдоп – Мирково   – Пирдоп 
  2. Донка Юрукова                   -                    Златица -  Мирково -  Златица 
  3. Иванка Чеерденкова           -                   Златица -  Мирково -  Златица 
  4. Генка Тодореова                 -               Петрич – Мирково –   Петрич 
......................................................................................................................................................... 
  Относно: Дофинансиране на Бюджет 2012 г. на ОДЗ „Дора Габе” с .Мирково. 
 
  С 11  гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 17, ал. 1, т. 
3и чл. 21, ал 1 т. 6 от ЗМСМА във  връзка с чл.11, ал. 3, т. , от Наредба №7 о т 29.12.2000 г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, ОбС Мирково взе:   

 
РЕШЕНИЕ № 45 

   
   Общински съвет с. Мирково дофинансира ОДЗ „ Дора Габе” с. Мирково за бюджетната 2012 
година със сумата от 10 265 лева, представляващи заплати и осигуровки на две щатни бройки 
помощен персонал. 
............................................................................................................................................................... 
 
   Относно: Превоз на ученици от с. Буново до училищата в с. Челопеч, гр. Златица, гр. Пирдоп и 
обратно до с. Буново. 
 
  С 10 гласа „ ЗА”  и 1 глас „ПРОТИВ” от общо 11  присъстващи Общински съветника и на 
основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10 от Наредба № 2 / 31.3.2006 год. за условията и реда за 
предоставяне на средствата за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за 
пътуване на автомобобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени 
категории пътници, ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 46 
 

   Общински съвет Мирково възлага на Кмета на Община Мирково да извърши необходимата 
организация за превоз на ученици от с. Буново до училищата в с. Челопеч, гр. Златица, гр. Пирдоп 
и обратно до с. Буново, със средства от собствени приходи до 15.062012г 
.......................................................................................................................................................... 



Относно: Бюджет 2012 година на ОУ „Георги Бенковски” с. Мирково. 
 
   С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание: Параграф 47 
от ЗДБРБ за 2012 г., ОбС Мирково взе:  

РЕШЕНИЕ № 47 
       
 Приема Бюджет 2012 година на ОУ „Георги Бенковски” с. Мирково. 
 
 

№ по 
ред 

Параграф Наименование Сума/лв./ 

1 0101 ЗАПЛАТИ 106080.00 

2 0205 ИЗПЛ. СУМИ СБКО 3180.00 

3 0209 ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГР. 200.00 
4 0551 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 11 940.00 
5 0552 УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД 3860.00 
6 0560 ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВН. 5095.00 
7 0580 ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 1885.00 

8 1011 ХРАНА 4225.00 

9 1014 УЧЕБНО ТЕХН. СРЕДСТВА 8870.00 
10 1015 МАТЕРИАЛИ 2900.00 
11 1016 ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ 30000.00 
12 1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 17161.00 
13 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ 20000.00 
14 1051 КОМАНДИРОВКИ 6000.00 
   221396.00 

 
   ............................................................................................................................................................. 
 
Относно: Закриване на кметство с. Буново и кметство с. Смолско. 
 
С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал.1 и ал. 
2 от ЗМСМА и чл. 31 от закона за административно – териториално устройство на Република 
България, във връзка с чл. 16, т.1 и чл. 17, ал. 1 от ЗАТУРБ, ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 48 

 
  1. Закрива кметство с. Буново и кметство с. Смолско. 
  2. Задължава кмета на Община Мирково да изпрати Решението за обнародване в „Държавен 
вестник” чрез областния управител, който се произнася по неговата законосъобразност в 7 – 
дневен срок от датата на получаването му. 
  3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „ Държавен вестник”.   
  ............................................................................................................................................................. 
   Относно: Отпускане на еднократна помощ на жител от с. Мирково, поради необходимост от 
платено лечение. 
  С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, т. 
23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 49 
  Общински съвет Мирково дава своето съгласие за отпускане на еднократна помощ в размер на 
630. 00 /шестстотин и тридесет/ лева, за покриване на дължимата сума за здравни осигуровки 
на Цвятко Балев от с. Мирково. 



....................................................................................................................................................................  
Относно: Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Мирково. 
  Със 7 гласа „ ЗА” и 4 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и 
на основание: чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 50 
 Променя се: 
 Чл. 58. (1) Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за 
настаняване за 2012 год. е както следва: 
 

          1. категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка 
          2. категория 2 звезда – 0,30 лв. за нощувка 
          3. категория 3 звезда – 0,50 лв. за нощувка 
          4. категория 4 звезда – 0,60 лв. за нощувка 
          5. категория 5 звезда – 0,80 лв. за нощувка 

     ............................................................................................................................................................     
   Относно: Бюджет за периода 2012 – 2015 г. във връзка с устройствената стратегия на Община 
Мирково.                                                                                               
  С 10  гласа „ ЗА” и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на 
основание:  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 51 
 
    Общински съвет Мирково да разгледа на следващо заседание актуализирания списък с 
обектите за устройствената стратегия на Община Мирково за периода 2012 – 2015 година.  
............................................................................................................................................................. 
  Относно: Предложение от Милена Любомирова Петровска за водене на счетоводна дейност.                                                                                                          
                                                                                                 
 С 10   гласа „ ЗА”  и 1 глас „ПРОТИВ”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на 
основание:  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 52 

 
      Общински съвет Мирково взе за сведение предложението на председателя на  ч – ще 
„ Светлина - 1905”г.   
............................................................................................................................................................    
Относно: Молба от Анка Пешова Стоилова от с.Бенковски за отпускане на еднократна финансова 
помощ. 
  С 11  гласа „ПРОТИВ”   от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, 
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 53 
 
   Общински съвет Мирково  не дава съгласие за отпускане на еднократна помощ на Анка Пешова 
Стоилова от с. Бенковски . 
............................................................................................................................................................... 
Относно: Промяна в структурата на общинска администрация Мирково.  

  
 С  5 гласа „ ЗА”, 4гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”   от общо 11  присъстващи 
Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ №54 



  Общински съвет Мирково не одобрява  предложената структурата на Общинска 
администрация Мирково и предлага да се изготви нова, която да се разгледа на следващо 
заседание на ОбС с. Мирково 
............................................................................................................................................................. 
 
   Относно: Отпускане на средства в размер на 2500 лв. за извършване ремонт  и поддръжка на 
Ловната хижа в с. Смолско. 
 
 
     
  С 3  гласа „ ЗА”, 4 „ ПРОТИВ” и 4 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 11  присъстващи Общински 
съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 55 
 
    Общински съвет Мирково не отпуска сумата от 2500 лева за  ремонт и поддръжка на Ловна 
хижа в с. Смолско 
...........................................................................................................................................................................
.. 
   Относно:  „Развитие на съвместно обучение, обмяна на най – добрите практики, научен обмен и 
образователни заведения за икономика, основана на знанието  - ОРГАНИЧНА” по Програма 
трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съфинансирана от Инструмента за 
предприсъединителна помощ на Европейски съюз 
 
    С  11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, 
т.8 и т. 23 от ЗМСМ, ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 56 
   
    1.Общински съвет – Мирково дава съгласие Община Мирково да се включи като партньор в 
проект Участие на Община Мирково като партньор в проектно предложение „Поддръжка и 
непрекъснато укрепване на общински възможности чрез прилагане на европейски нормативи, 
стандарти и развитие на икономиката и селското стопанство” по Програма за трансгранично 
сътрудничество между България и Сърбия, покана за подаване на проектни предложения № № 
2007СВ16IРО006 – 2007 – 2, приоритетна ос 1 „Развитие на дребномащабна инфраструктура” 
1.3”Съдействие за подготовка на проекти”. 
  2. Общински съвет – Мирково дава съгласи и възлага на Кмета на Община Мирково да сключи 
договор за партньорство с Община Ражань, Сърбия. 
   3. Общински съвет – Мирково потвърждава, че проектът е в сответствие с Общинския план за 
развитие 2007 – 2013 г. 
.............................................................................................................................................................. 
 
Отнсно: Участие на Община Мирково като партньор в проектно предложение „Проучване на 
възможностите за развитие на градската екология в сръбско – българския трансграничен регион – 
Градска екология” по Програма на трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, 
съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз. 
 
 
 С 11  гласа „ ЗА от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 21,  
ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМ, ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 57 
 



    1. Общински съвет – Мирково дава съгласие Община Мирково да се включи като партньор в 
проект „Проучване на възможностите за развитие на градската екология в сръбско-българския 
трансграничен регион – Градска екология”, по Програма за трансгранично сътрудничество 
между България и Сърбия, покана за подаване на проектни предложения № 2007СВ16IРО006 – 
2007 – 2, приоритетна ос 1 „Развитие на дребномащабна инфраструктура” 1.3” Съдействие за 
подготовка на проекти”. 
     2. Общински съвет – Мирково дава съгласи и възлага на Кмета на Община Мирково да сключи 
договор за партньорство с Институт за градоустройство, Сърбия. 
   3. Общински съвет – Мирково потвърждава, че проектът е в сответствие с Общинския план за 
развитие 2007 – 2013 г. 
 .............................................................................................................................................................   
 
  Относно: Поддръжка и непрекъснато укрепване на общински възможности, чрез прилагане на 
европейски нормативи, стандарти и развитие на икономиката и селското стопанство” по Програма 
за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съфинансирана от Инструмента за 
предприсъединителна помощ на Европейския съюз. 
 
 
  С 11  гласа „ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, т.8 
и т. 23 от ЗМСМ, ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 58 
 
    1. Общински съвет – Мирково дава съгласие Община Мирково да се включи като партньор в 
проект „Поддръжка и непрекъснато укрепване на общински възможности чрез прилагане на 
европейски нормативи, стандарти и развитие на икономиката и селското стопанство” по 
Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, покана за подаване на 
проектни предложения № 2007СВ16IРО006 – 2007 – 2, приоритетна ос 1 „Развитие на 
дребномащабна инфраструктура” 1.1 „ Физическа и информационна инфраструктура”.  
   2. Общински съвет – Мирково дава съгласи и възлага на Кмета на Община Мирково да сключи 
договор за партньорство с Община Doljevac, Сърбия. 
   3. Общински съвет – Мирково потвърждава, че проектът е в сответствие с Общинския план за 
развитие 2007 – 2013 г. 
 
 
 Председател на ОбС 
 /Петър Грохчев/ 


