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
ДО ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ ФАД
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол ХХХІІІ / 05.03.2010 год.
Относно: Отмяна на решение №238 от 19.01.2010г. по протокол №31/19.01.2010г. и
упълномощаване на Кмета на община Мирково да подпише Запис на заповед за
обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 23/321/00216 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 20072013 година.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4, и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, § 3 и § 24 от Преходните и заключителни разпоредби от
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населенито и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските
райони 2007-2013 година, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на
Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/00216 от 23.10.2009
г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за Проект №
23/321/00216 „ „Водоснабдяване на село Мирково-реконструкция и модернизация”- І
етап”, сключен между Община Мирково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление: гр . София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, Общински съвет
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 260
1. Отменя свое решение № 238/19.01.2010 година по протокол № ХХХІ/19.01.2010
г. за встъпване в дълг на Община Мирково по договор за отпускане на
финансова помощ № 23/321/00216 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г. за Проект № 23/321/00216
„Водоснабдяване на село Мирково-реконструкция и модернизация”- І етап”,
сключен между Община Мирково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Упълномощава Кмета на Община Мирково да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие –
Разплащателна агенция в размер на 1 000 500.60 лева (един милион и петстотин
лева и шестдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/00216 от 23.10.2009 година
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за Проект №
23/321/00216 „ „Водоснабдяване на село Мирково-реконструкция и
модернизация”- І етап”, сключен между Община Мирково и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
3. Възлага на Кмета на Община Мирково да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по договор № 23/321/00216 и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Относно: Отмяна на решение №239 от 19.01.2010 г. по протокол №31/19.01.2010г. и
упълномощаване на Кмета на община Мирково да подпише Запис на заповед за
обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 23/321/00267 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 20072013 година.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21,
ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4, и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, § 3 и § 24 от Преходните и заключителни разпоредби от
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населенито и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските
райони 2007-2013 година, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на
Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/00267 от 23.10.2009
г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за Проект №
23/321/00267 „ „Водоснабдяване на село Мирково-реконструкция и модернизация”- ІІ
етап”, сключен между Община Мирково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление: гр . София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, Общински съвет
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 261
1. Отменя свое решение № 239/19.01.2010 година по протокол № ХХХІ/19.01.2010
г. за встъпване в дълг на Община Мирково по договор за отпускане на
финансова помощ № 23/321/00267 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г. за Проект № 23/321/00267
„Водоснабдяване на село Мирково-реконструкция и модернизация”- ІІ етап”,
сключен между Община Мирково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Упълномощава Кмета на Община Мирково да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие –
Разплащателна агенция в размер на 2 117 551.70 лева (два милиона сто и
седемнадесет хиляди петстотин петдесет и един лева и седемдесет стотинки) за
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 23/321/00267 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за Проект №
23/321/00267„ „Водоснабдяване на село Мирково-реконструкция и
модернизация”- ІІ етап”, сключен между Община Мирково и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

3. Възлага на Кмета на Община Мирково да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по договор № 23/321/00267 и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Относно: Решение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД с цел поемане на дългосрочен
общински дълг за реализацията на проект № 23/321/00216 „Водоснабдяване на с.
Мирково – реконструкция и модернизация” – І етап.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и във връзка с
подписан Договор № 23/321/00216 / 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските
райони 2007 – 2013 година между Община Мирково и ДФ „Земеделие”Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските
производители, за финансиране на проект с наименование „ „Водоснабдяване на село
Мирково – реконструкция и модернизация” – І етап” и във връзка с изискванията на
Наредба № 25 / 29.07.2009 година за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението в селските
райони” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., издадена от
Министъра на земеделието и храните, на основание чл.21, ал.(1), т. 10, т. 12 от
ЗМСМА, чл.17 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.13 от Закона за
общинския дълг, Общински съвет Мирково, взе:
РЕШЕНИЕ № 262
1.

Община Мирково да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект № 23/321/00216 „
„Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация” – І етап”,
финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 година,
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, при
следните основни параметри:
•

Максимален размер на дълга – 1 273 365. 00 лева (един милион двеста
седемдесет и три хиляди и триста шестдесет и пет лева);

•

Валута на дълга – лева;

•

Вид на дълга – общински дълг, поет с договор за общински заем;

•

Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 32 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № 23/321/00216 / 23.10.2009 година, сключен между Община
Мирково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция ;

•

Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – разходите за
обслужване на дълга не могат да надвишават плаващ шестмесечен EURIBOR
плюс максимална надбавка от 5.25%, комисионна за ангажимент от 0.5 % на
годишна база върху неусвоената част от кредита и комисионна за управление
от 0.01 % от размера на кредита, дължима еднократно. При забава в
обслужване на главницата се дължи договорения лихвен процент, увеличен с
два пункта. При забава на лихвата се дължи неустойка в размер на 2 % (два
процента) годишно върху просрочените лихви.

•

Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Мирково по Договор
за безвъзмездна помощ № 23/321/00216 / 23.10.2009 г., сключен между
Държанвен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община
Мирково;
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6,
от Закона за общинския дълг;

2.

Общинският съвет възлага на Кмета да отправи искане към Министерство на
регионалното развитие и благоустройството за възстановяване на част/изцяло
разходите по дълга към „ФЛАГ” ЕАД.

3.

Възлага и делегира права на Кмета на Община Мирково да подготви искането за
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението
по т.1.

Относно: Решение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД с цел поемане на дългосрочен
общински дълг за реализацията на проект № 23/321/00267 „Водоснабдяване на с.
Мирково – реконструкция и модернизация” – ІІ етап.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и във връзка с
подписан Договор № 23/321/00267 / 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските
райони 2007 – 2013 година между Община Мирково и ДФ „Земеделие”Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските
производители, за финансиране на проект с наименование „ „Водоснабдяване на село
Мирково – реконструкция и модернизация” – ІІ етап”и във връзка с изискванията на
Наредба № 25 / 29.07.2009 година за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението в селските
райони” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., издадена от
Министъра на земеделието и храните, на основание чл.21, ал.(1), т. 10, т. 12 от
ЗМСМА, чл. 17 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.13 от Закона за
общинския дълг, Общински съвет Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 263
1. Община Мирково да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект № 23/321/00267 „
„Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация” – ІІ етап”,
финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 година,
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, при
следните основни параметри:
•

Максимален размер на дълга – 2 695 066.00 лева (два милиона шестотин
деветдесет и пет хиляди и шестдесет и шест лева);

•

Валута на дълга – лева;

•

Вид на дълга – общински дълг, поет с договор за общински заем;

•

Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 32 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № 23/321/00267 / 23.10.2009 година;
•

Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – разходите за
обслужване на дълга не могат да надвишават плаващ шестмесечен EURIBOR
плюс максимална надбавка от 5.25%, комисионна за ангажимент от 0.5 % на
годишна база върху неусвоената част от кредита и комисионна за управление
от 0.01 % от размера на кредита, дължима еднократно. При забава в
обслужване на главницата се дължи договорения лихвен процент, увеличен с
два пункта. При забава на лихвата се дължи неустойка в размер на 2 % (два
процента) годишно върху просрочените лихви.

•

Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Мирково по Договор
за безвъзмездна помощ № 23/321/00267 / 23.10.2009 г., сключен между
Държанвен фонд „Земеделие” и Община Мирково;

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6,
от Закона за общинския дълг;
2. Общинският съвет възлага на Кмета да отправи искане към Министерство на
регионалното развитие и благоустройството за възстановяване на част/изцяло
разходите по дълга към ФЛАГ ЕАД.
3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Мирково да подготви искането за
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД,
да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението
по т.1.
Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на община Мирково към 31.12.2009
година.
С 10 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл. 30, ал.1 от ЗОБ, Общински
съвет Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 264
Приема отчет за изпълнение на бюджета за 2009 г. на Община Мирково по
приходи и разходи, както следва:
Отчет към 31.12.2009
Приходи
Целева субсидия
Цел. субсидия за кап. разходи
Обща изравнителна субсидия
Целеви трансфери от др.ведомства
Имуществени данъци
Неданъчни приходи

Общо
960 862
237 690
143 370
22 685
83 450
546 695

Държавни

Местни

960 862
237 690
143 370
22 685
83 450
534 695

Дофин.

Дарения
Заем
Всичко приходи 2009 г.
Преходен остатък 2008 г.
Остатък в края на периода
Всичко приходи
Разходи по параграфи
Заплати
Други възнаграждения и плащания
Социални осигуровки
Издръжка
Помощи по решение на ОбС
Стипендии
Текущи трансфери за домакинства
Субсидия за текуща дейност
Субсидия читалища
Членски внос
Основен ремонт на ДМА
Придобиване на ДМА
Придобиване на НДА
Всичко разходи
Разходи по функции
Изпълн. и законодателни органи
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване и грижи
Жил.строителство и БКС
Почивно дело и
култура,физкултура
Други дейности по икономиката
Всичко разходи

12 000

2 000

2 006 752
96 189
-138 007
1 962 934

985 547
76 463
-122 172
939 838

577 044
115 229
136 019
663 591
1 618

527 850
103 448
124 809
119 710

15 102

15 102

63 363
253
280 271
105 804
4 640
1 962 934

48 919

939 838

10 000
10 000
1 019 205
19 726
-15 835
1 023 096
46 856
11 781
10 803
519 196
1 618

14 444
253
280 271
105 804
4 640
995 666

422 940
40 094
404 992
11 279
23 129
288 301

211 392
38 123
312 699
11 279
21 580

208 803
1 971
73 679

71 692
204 126
1 466 553

39 077
1 890
636 040

32 615
202 236
809 154

2 338
407
24 685

27 430
2 745
18 614

1 549
288 301

21 359

Относно: Отчет за изпълнение на разчета за капиталови разходи на Община Мирково.
С 10 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл. 30, ал.1 от ЗОБ, Общински
съвет Мирково, взе:
РЕШЕНИЕ № 265
Приема отчета за изпълнение на разчета за капиталови разходи на Община
Мирково към 31.12.2009 год.
Относно: Отчет за работата на Кмета на Община Мирково за времето от 01.07 –
30.12.2009 г.

С 9 гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 266
Приема отчета за работата на Кмета на Община Мирково за времето от 01.07. –
30.12.2009 година.

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на основно училище
„Васил Левски” и общежитие, находяща се в УПИ І в кв. 27 по плана на с. Буново,
актувана с АОС (публична) № 9 / 13.07.1999г.
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. 6 от ЗОС и чл. 5 от
НРПУРОИ, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 267
1. Определя за частна общинска собственост осовно училище „Васил Левски” с.
Буново, състоящо се от терен от 5950 кв. м. заедно с построената в него двуетажна
масивна сграда от 480 кв. м. застроена площ „Училище” и масивна сграда от 297 кв.
м. /Общежитие/, опитно поле, находящо се в УПИ 1 в кв. 27 по плана на с. Буново,
поради отпадане на необходимостта от предназначението му като училище.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши преактуване на имота в частна
общинска собственост.
3. Да се изготви ПУП за смяна на предназначението, а именно основно училище и
общежитие с. Буново да стане обект за обществено ползване, като например зелено
училище за учащи се, спортен център по различни дисциплини и помещения за лагерни
нужди за провеждане занимания и квалификации по отделни специалности.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури по изготвяне
на ПУП за смяна на предназначението.
Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на детска градина,
находяща се в УПИ ІІІ - 18 в кв. 2 по плана на с. Буново, актувана с АОС (публична) №
7 /16.12.1998г.
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. 6 от ЗОС и чл. 5 от
НРПУРОИ на община Мирково, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 268
1. Оменя решение № 183 / 23.02.2006 г. на Общински съвет с. Мирково по протокол
№ 28 / 23.02.2006г.
2. Определя за частна общинска собственост „Детска градина” състояща се от
парцел ІІІ – 18, кв. 2 по плана на с. Буново заедно с построената в него масивна сграда
на два етажа от 180 м. кв. застроена площ, 900 м. куб. - „Детска градина”: І – етаж
– кухня, офис, склад, баня и ІІ – етаж – коридор, занималня, тоал. Умивалня, офис,
склад и две спални помещения. Складово помещение – 14 м. кв.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши преактуване на имота в частна
общинска собственост.
4. Да се изготви ПУП за смяна на предназначението, а именно „Детска градина” с.
Буново да стане туристически информационен център.

5. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури по изготвяне
на ПУП за смяна на предназначението.
Относно: Отдаване под наем на гаражни помещения с площ от 103 кв. м. към социален
дом с. Мирково ( АПОС № 5 от 16.12.1998 г.).
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание
чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от ЗОС и чл. 15 ал. 1 от НРПРУОИ на
Община Мирково, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 269
1. 1. Да се отдадат под наем имоти – части от публична общинска собственост,
представляващи гаражни помещения, с площ от 103 кв. м., находящи се в Парцел 1 640, кв. 55 с. Мирково(АПОС № 5 от 16.12.1998г.).

2. Отдаването под наем да се извършва чрез публично оповестен конкурс при
следните параметри:
А) минимален размер на месечния наем – 1, 20 лв на м. кв., без ДДС;
Б) максимален срок на договора – 5 (пет) години;
В) дейност, за която ще се използва имота – търговски, комунално – битови
услуги;
Г) лица, които се допускат до участие в конкурса – лица, които нямат
непогасени парични задължения към община Мирково;
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и
сключването на договор.
Относно: Започване на строително – монтажни работи на строеж ЛОТ 4.4 „София –
Пирдоп” от км 133+895 до км 189+291,98.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал .1, т. 2 от Закона за
пътищата ,ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 270
1. Общински съвет Мирково разрешава отклоняването на движението от пътя
„София – Пирдоп” по обходен маршрут през Община Мирково по схема, както следва:
отклонение за с. Буново от път І-6 Долно Камарци – Пирдоп /Мемориален комплекс
Васил Левски/ при км.171+405 до отклонение за с. Буново с път І-6 при км. 173+500
/посока Бургас –София/
2. Възлага на кмета на община Мирково да сключи договор с „Автомагистрали
Хемус” АД, относно ремонта, поддръжката и възстановяването на обходния път
след приключване на ремонтните работи на път І – 6.
Относно: Писмо от г – н Робърт Хобсън – Административен директор на Паралел
Дивелъпмънт.
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 с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 271
1. Приема за сведение писмото от г – н Робърт Хобсън – Административен
директор на Паралел Дивелъпмънт.
2. Общински съвет Мирково да проучи възможностите за Публично – частно
партньорство за осъществяване на проект за разработване, изграждане и
експлоатация на вятърна електроцентрала на територията на община Мирково,

като възлага на кмета на община Мирково да организира среща между общинския
съвет и представители на Паралел Дивелъпмънт.
Относно: Искане от Силвия и Николай Коленцови.
С 10 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 272
1. Възлага на кмета на община Мирково да назначи комисия, която да извърши
проверка по искането на Силвия и Николай Коленцови.
2. Резултатите от направената проверка да се внесат в Комисията по устройство
на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа, която да излезе със
становище и предложение за решение.
Относно: Молба от Владимир Петров Стоянов, относно Молба от Владимир Петров
Стоянов да му бъде отдадена под аренда земя по чл. 19 в землището на с. Буново,
находяща се в масив 209 ,с номера на имотите 209020 с площ 0, 483 дка и 209022 с
площ 2.200 дка.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 4 от ЗОС, чл. 19, ал. 8, т.2 от ЗСПЗЗ, чл.18, ал. 2 от
НРПУРОИ на община Мирково, и чл. 2 и сл. от ЗАЗ, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 273
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за предоставяне под аренда на
земеделски земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – частна общинска собственост при
следните условия:
- предмет на конкурса – поземлен имот с кадастрален № 209022 по КВС землище
с.Буново в местността „Дъбравата” с площ от 2,200 дка и АЧОС № 183/25.02.2010 г.
и поземлен имот № 209020 по КВС землище с.Буново в местността „Дъбравата” с
площ от 0,483 дка и АЧОС № 184/25.02.2010 г.;
- отдаване на имота под аренда за срок до 4 (четири) години считано от датата на
сключване на договора;
- начална цена -10 (десет) лв. на дка за една година;
2. Общински съвет – Мирково възлага на Кмета на Община Мирково да организира и
проведе публично оповестения конкурс, съгласно разпоредбите на Глава осма от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и сключване на Договор за аренда за гореописаните имоти със спечелилия търга.
Относно: Молба от Николинка Радкова Мутафова, относно удължаване на договора
и за управление от 21.03.2009 г. до освобождаването й от длъжността управител на
„МИРКОВО” ЕООД.
С 10 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21,ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 274
1. Удължава срока на Договор за управление от 21. 03. 2007 год. до освобождаване на
НИКОЛИНКА РАДКОВА МУТАФОВА от длъжността управител на “МИРКОВО”
ЕООД.
2. Одобрява, считано от 01. 03. 2008 год. ползването от управителя НИКОЛИНКА
РАДКОВА МУТАФОВА на допълнителни неприсъствени дни в размерите и на

основанията по чл. 162, чл. 163 и чл. 164 от КТ при съответно прилагане на кодекса в
отношенията между “МИРКОВО” ЕООД и управителя по договора за управление от
21. 03. 2007 год.
Относно: Заявление от Стоян Цвятков Велин и Кръстйо Димитров Ганчовски за
осигуряване на безплатни карти от с. Смолско до гр. Пирдоп.
С 10 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 275
1. Общински съвет Мирково дава съгласие Община Мирково да закупи два броя карти
за безплатно пътуване до края на учебната 2009 – 2010 г. на името на Цвятко
Стоянов Велин и Велко Кръстьов Ганчовски ( ученици в гр. Пирдоп ) по маршрут град
Пирдоп – село Смолско.
2. Възлага на кмета на Общината изпълнението на т. 1 от настоящото решение.

Протоколист:…………
/Искра Каменовска/

Председател:…………..
/Павел Данкин/

