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

 

 

ПРОТОКОЛ 
 
                                                     № 32/27.03.2014 година 
 
     Днес 27.03.2014г. /четвъртък/ в 14,00 часа на основание чл.23, ал 4, т.1 от ЗМСМА в 
заседателна зала №1 на Община Мирково се свика  32-то  заседание на Общински съвет 
Мирково. На заседанието присъстваха: Г-н Петър Мутафов-председател на ОбС 
Мирково, г-н Павел Данкин, г-жа Иванка Вълева, г-жа Добринка Илиева, г-жа Иванка 
Македонска -Гинина, г-н Велко Лисев, г-н Петър Грохчев, г-н Пенчо Стойков,  г-н Асен 
Юруков и г-н Илия Македонски- общински съветници към ОбС Мирково,г-жа 
Цветанка Йотина-кмет на Община Мирково, г-жа Цвета Попова-секретар на Община 
Мирково,  г-жа Ненка Кръстева- директор „Обща администрация” в Община Мирково, 
кметските наместници на с. Бенковски, с Смолско, с.Каменица и с.Буново,    
журналисти от „Средногорие медия”, жители и гости на Община Мирково. 
Г-жа Стоянка Македонска не присъства на зеседанието. 
След като се убеди, че кворумът от общински съветници позволява провеждането на 
редовно заседание на ОбС Мирково,  в 14.03 часа г-н Мутафов-председател на ОбС 
Мирково откри заседанието.  
Г-н Мутафов обяви по точки дневния ред както следва: 
 

1. Докладна записка от Мирослав Стефанов Стамов- ликвидатор на „МИРКОВО“ 
ЕООД / в ликвидация/,  относно: Разглеждане и приемане на годишен финансов 
отчет на „МИРКОВО“ ЕООД / в ликвидация/, доклад за баланса и доклад от 
ликвидатора. 

2. Докладна записка от Мирослав Стефанов Стамов- ликвидатор на „МИРКОВО“ 
ЕООД / в ликвидация/,  относно: Разглеждане и приемане на счетоводен баланс 
на „МИРКОВО“ ЕООД/в ликвидация/. 

3. Докладна записка от инж.Петър Христов Мутафов – председател на  ОбС 
Мирково относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му 
с Общинската администрация село Мирково 

4. Докладна записка от инж.Петър Христов Мутафов – председател на  ОбС 
Мирково относно: Освобождаване на досегашния член  на Областния съвет на 
развитие на Софийска област и избор на нов такъв.                                                                                       

5.  Докладна записка от инж.Петър Христов Мутафов – председател на  ОбС 
Мирково относно:  Освобождаване на досегашните делегат и заместник- делегат  
в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България и избор на нов делегат и заместник-делегат на същото. 
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6. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина - кмет на Община Мирково 
относно: Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 
година. 

7. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Отчет по изпълнение на бюджета на Община Мирково към 31.12.2013г.                                  

8.  Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Приемане отчета за състоянието на общинския дълг съгласно чл.9 от 
Закона за общинския дълг.                                                                                      

9. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина - кмет на Община Мирково 
относно: Одобряване задание  за изработване на Общ устройствен план на 
Община Мирково и даване разрешение за изработването на такъв. 

10. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Издаване на банкова гаранция. 

11. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Молба с Вх.№ ОбС-94В-77-5/18.03.2014 г. от Венцислав Стоичков,  
наемател по договор за наем №25/13.03.2014 год. с Община Мирково. 

12. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно:  Сключване на договор за замяна на придавани и отнемани части от 
улици с осови точки 128-127 и 127-102 и придавани и отнемани части от УПИ 
IV-208 кв.24 по плана на с.Буново, одобрен със заповед № 2555/1966 година на 
кмета на Община Мирково. 

13. Отчет за дейността на НЧ „Любен Каравелов - 1927“ с.Каменица за 2013 г. 
14. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина - кмет на Община Мирково 

относно: Приемане на Общински план за младежта за 2014 година.  
15. Други 
16. Изказвания ,питания, становища и предложения на граждани по чл.68, ал.3 от 

Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково. 
 

Г-н Мутафов обясни, че са постъпили пет докладни записки, които предложи да 
бъдат включени в точка „Други“ от дневния ред, и запозна присъстващите с тях. 
Първата постъпила докладна записка е относно: Отчет за дейността на НЧ „Христо 

Ботев - 1884“ с.Мирково  и финансов отчет на Проверителната комисия към него за 
2013 г. 
Втората постъпила докладна записка е относно: Отпускане на финансови средства в 

размер на 800 лева за месечно подсигуряване на медицински персонал / двама лекари- 
педиатър и общопрактикуващ лекар/, които да извършват прегледи на територията на 
село Буново. 
Третата постъпила докладна записка е относно: Присъждане посмъртно  „Почетен 
гражданин на община Мирково“, на художника Цвятко Балев, даване име на улица на 
името на Цвятко Балев, отпускане финансови средства за създаване и изработване на 
барелеф  на фасадата на родния му дом, и отпускане финансови средства за създаване и 
изработване на надгробен паметник на художника 
Четвъртата постъпила докладна записка е относно: Отчет- анализ на служителите към 
РУП Пирдоп, обслужващи територията на Община Мирково. 
Петата постъпила докладна записка е относно: Отпускане на финансови средства в 
размер на 5 000 лева за организиране на пролетни екскурзии на пенсионерите от 
пенсионерските клубове на територията на Община Мирково . 
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Г-н Грохчев изказа мнение, че ако постъпилите докладни записки не са минали през 
комисия, не може да се разглеждат. 
Г-н Мутафов обясни, че само една от петте докладни записки не е разглеждана от 
комисия, но според него тя е важна и е хубаво да се гласува от ОбС, ако е необходимо  
и с гласуване на подпис. 
Г-жа Йотина поиска думата и след като и беше предоставена, тя обясни, че и на подпис 
да се гласува , докладната записка пак няма да е разглеждана от комисии и е добре да 
бъде включена в точка „Други“ от дневния ред. 
Г-н Мутафов попита има ли въпроси по постъпилите докладни записки, и след като 
такива не постъпиха той подложи на гласуване  докладните записки да бъдат включени 
в точка „Други“ от дневния ред. 
 
   С 8 гласа „ЗА”, 0 глас „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветника, приеха  молба с Вх.№ ОбС -36-02-
2/24.03.2014г., докладна записка с Вх.№ ОбС-66-02-10/21.03.2014г., докладна 
записка с Вх.№ ОбС-01-23/25.03.2014г., докладна записка с Вх.№ ОбС-01-
21/25.03.2014г., и докладна записка с Вх.№ОбС-01-22/25.03.2014г. да бъдат 
включени в точка „Други“ от дневния ред. 
 
 
Г-н Мутафов  попита има ли въпроси  и предложения относно дневния ред и след като 
такива не бяха направили го подложи на гласуване. 
 
 
 
   Със 7 гласа „ЗА”, 0 глас „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветника, дневния ред бе приет. 
 
Г-н Мутафов каза, че в точка 16 от дневния ред  „Изказвания ,питания, становища и 
предложения на граждани по чл.68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността 
на ОбС Мирково“ е постъпила обяснителна записка от Добринка Шопова- служител 
„Общинска собственост“ към Община Мирково и когато се стигне до точката, ще 
запознае присъстващите с нея. 

По точка 1 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-н Мирослав Стамов- юрист 
към Община Мирково и ликвидатор на „МИРКОВО“ ЕООД  /в ликвидация/, за да 
запознае присъстващите с нея. 

Г-н Стамов каза, че това е годишен отчет, който трябва да се приеме. Цифрите са , 
такива, каквито са описани в него и , ако възникнат въпроси по отчета ще отговори на 
тях. 

Г- н Мутафов даде думата на г-жа Вълева да изкаже становището на Комисията по 
бюджет и финанси към ОбС Мирково. 

Г-жа Вълева каза, че становището на комисията е: Приема годишния финансов 
отчет на „МИРКОВО“ ЕООД / в ликвидация/, доклад за баланса и доклад от 
ликвидатора. 
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Г-н Мутафов попита има ли въпроси по първа точка от дневния ред .След като се 
убеди, че няма подложи на гласуване становището на комисията по бюджет и финанси 
към ОбС Мирково.  
 
 
С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветник и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 270 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ 
ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА 
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА,  ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 435 

    
   ОбС Мирково приема Годишният финансов отчет за 2013 год. на  „МИРКОВО” 
ЕООД (в ликвидация), ЕИК 122014128 и доклад, който пояснява баланса, както и 
доклада на ликвидатора.  
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 435 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин, г-жа 
Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска – 
Гинина, г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Петър Иванов  Грохчев, г-н Илия Христов 
Македонски,  г-н Пенчо Стойков и г-н Асен Юруков.  
 
По точка 2 от дневния ред г-н Мутафов даде думата г-н Мирослав Стамов- юрист към 
Община Мирково и ликвидатор на „МИРКОВО“ ЕООД  /в ликвидация/, за да запознае 
присъстващите с нея. 

Г-н Стамов обясни, че това е баланса на фирмата към 20.03.2014г., за да се види с какво 
разполага то и да се направи един вид равносметка, какво ще остане за общината. Той поясни , 
че това са около 114 000 към, които влизат и активи на дружеството. Г-н Стамов обясни, че 
след  това следва зануляване на баланса и следващия месец той ще внесе в ОбС Мирково нулев 
баланс, за да може вече да се сложи окончателно края на ликвидацията на дружеството. 

Г-н Мутафов даде думата на г-жа Вълева- председател на комисията по бюджет и финанси към 
ОбС Мирково, за да изкаже нейното становище. 

Г-жа Вълева каза, че становището на комисията е: Приема счетоводния баланс на 
„МИРКОВО“ ЕООД/в ликвидация/. 

Г-н Мутафов попита има ли въпроси по първа точка от дневния ред. След като се 
убеди, че няма подложи на гласуване становището на комисията по бюджет и финанси 
към ОбС Мирково.  
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С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветник и на основание чл.147, във връзка с чл.271, 
чл.268, ал.2 от ТЗ, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.51а, 
ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.5, чл.7, чл.10, ал.1, т.8 от Наредбата за упражняване 
правата на общината върху общинската част от капитала на търговските 
дружества,  ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 436 

Общински съвет Мирково: 
1. Одобрява счетоводен баланс на „МИРКОВО“ ЕООД / в ликвидация/, ЕИК 

122014128 към 20.03.2014 год. и пояснителния доклад на ликвидатора на 
дружеството. 

2. Констатира уреждането на всички задължения на дружеството към 
20.03.2014 год. 

3. Разпределя имуществото, което е останало след уреждане на задълженията 
на дружеството към 20.03.2014 год, както следва: цялото имущество се 
разпределя в полза на, респ. се придобива от едноличния собственик на 
капитала – Община Мирково. 

4. Възлага на ликвидатора да предаде под опис на Община Мирково архива 
на дружеството. 

5. Разходите на „МИРКОВО“ ЕООД / в ликвидация/, ЕИК 122014128 за 
времето от  20.03.2014 год. до заличаването му от Търговския регистър да се 
поемат от Община Мирково и да се изплащат  от средствата, получени от 
ликвидационен дял. 

 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 436 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин, г-жа 
Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска – 
Гинина, г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Петър Иванов  Грохчев, г-н Илия Христов 
Македонски,  г-н Пенчо Стойков и г-н Асен Юруков.  
 
По точка 3 от дневния ред , г-н Мутафов запозна присъстващите с нея като вносител на 
материала. Той обясни, че според неговото виждане е нужно когато някой не присъства 
на заседание на комисия или на сесия е редно да бъде лишен от възнаграждение. 
Г-н Мутафов попита г-жа Вълева за становище на комисията  по бюджет, финанси, 
икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково. 
 
Г-жа Вълева каза, че становището на комисията е : Дава съгласие за изменение на 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община 
Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 
село Мирково 
Г-н Мутафов попита г-жа Гинина  за становище на комисията  по образование, култура, 
здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково. 
Г-жа Гинина каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за изменение на 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община 
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Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 
село Мирково 

Г-н Мутафов попита г-н Данкин   за становище на комисията    по устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково. 
 Г-н Данкин  каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за изменение на 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община 
Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 
село Мирково 

Г-н Мутафов попита г-н Лисев   за становище на комисията  по селско и горско 
стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково. 
 Г-н Лисев  каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за изменение на 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община 
Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 
село Мирково 
Г-н Мутафов попита г-жа  Илиева   за становище на комисията    по предотвратяване и 
установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково. 
 Г-жа Илиева  каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за изменение на 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община 
Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 
село Мирково. 
Г-н Мутафов попита има ли въпроси  по докладната записка. 
Г-н Македонски попита кога едно отсъствие е оправдано и кога не. 
Г-н Мутафов отговори, че за него оправданите отсъствия са тези, които са придружени 
с някакъв документ , дали болничен, дали командировъчно, дали призовка и т.н. 
Г-н Грохчев попита ако на г-н Юруков му се счупи камиона на път , тогава той от къде 
да вземе бележка, за да оправдае отсъствието си. Като втори въпрос  г-н Грохчев 
попита защо след като в чл.34, ал.2 от ЗМСМА от месец януари има промяна , ОбС 
Мирково не е направил промяна  в своя правилник. 
Г-н Мутафов се обърна към г-н Грохчев  с въпрос  „Това възнагражденията на 
общинските съветници ли засяга?“ 
Г-н Юруков попита дали предложената промяна в правилника се отнася за 
председателя на Общински съвет Мирково. 
Г-н Мутафов отговори: „Разбира се, че се отнася. Аз с нищо не съм по-различен от вас“. 
Г-н Македонски припомни, че преди три заседания на ОбС Мирково, г-жа Вълева е 
казала, че ще внесе докладна записка, за спиране на възнагражденията на общинските 
съветници, ако това се случи какви ще бъдат санкциите. 
Г-жа Вълева отговори, че се е допитала до компетентни лица и е установила, че няма 
начин да няма възнаграждения, защото това не е законно, но на въпроса тя отговори, че 
когато няма възнаграждения, няма как да има санкции. 
Г-н Мутафов попита има ли още въпроси и мнения по трета точка от дневния ред, и 
след като се убеди, че няма я подложи на гласуване. 
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С 6 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветник и на основание чл.21, ал.3, от ЗМСМА и във 
връзка с чл.7, ал.1 от ЗНА,  ОбС Мирково взе: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 437 

 

     ОбС Мирково прие промяна в Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация с.Мирково, както следва: 

Чл.43 (1) При неоправдано отсъствие от заседание на Общинския съвет, на 
общинския съветник се удържа сума, равна на 50% от определеното по чл.23, ал. 4 
възнаграждение. 
(2) При неоправдано отсъствие от заседание на комисия на общинския съветник се 
удържа сума, равна на 50 % от определеното по чл.23, ал. 4 възнаграждение за 
участие в заседание на Общинския съвет; 
(3) Данните за удръжки по ал.1 и 2 се вземат от присъствената книга по чл. 24, т. 
5.“ 
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 437 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин, г-жа 
Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска – 
Гинина и г-н Велко Георгиев Лисев. С глас „ПРОТИВ“ гласува г-н Пенчо Стойков. С 
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха г-н Петър Иванов  Грохчев, г-н Илия Христов 
Македонски и г-н Асен Юруков.  
По точка 4 от дневния ред г-н Мутафов обясни докладната записка, като неин вносител 
и даде думата на председателите на комисиите, за да изкажат становищата си по нея. 
 
Г-жа Вълева каза, че становището на комисията по бюджет, финанси към ОбС Мирково 
е : Дава съгласие за освобождаване на досегашния член  на Областния съвет на 
развитие на Софийска област и избор на нов такъв. 
Г-н Мутафов попита г-жа Гинина  за становище на комисията  по образование, култура, 
здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково. 
Г-жа Гинина каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за освобождаване 
на досегашния член  на Областния съвет на развитие на Софийска област и избор 
на нов такъв. 
Г-н Мутафов попита г-н Данкин   за становище на комисията    по устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково. 
 Г-н Данкин  каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за освобождаване 
на досегашния член  на Областния съвет на развитие на Софийска област и избор 
на нов такъв. 

Г-н Мутафов попита г-н Лисев   за становище на комисията  по селско и горско 
стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково. 
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  Г-н Лисев  каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за 
освобождаване на досегашния член  на Областния съвет на развитие на Софийска 
област и избор на нов такъв. 

Г-н Мутафов попита г-жа  Илиева   за становище на комисията    по 
предотвратяване и установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково. 

 Г-жа Илиева  каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за 
освобождаване на досегашния член  на Областния съвет на развитие на Софийска 
област и избор на нов такъв. 

Г-н Македонски попита какви са мотивите за смяната. 
Г-н Мутафов отговори, че г-жа Македонска до сега не е присъствала на 

събиранията на Областния съвет за развитие на Софийска област. 
Г-н Грохчев каза, че до сега е ходил той заедно с г-жа Йотина и попита от 

септември месец до сега кой е ходил. 
Г-н Мутафов каза: „Ето защо е нужна смяната, защото е избран един , а ходи 

друг“. 
Г-жа Йотина отговори на поставения въпрос, като обясни, че на събранията е 

ходила тя и, че е имало само едно такова. 
Г-жа Илиева попита като е била избрана г-жа Македонска защо до сега не е 

ходила тя. 
Г-н Грохчев каза, че за предстоящи срещи и събирания идват официални писма в 

Общински съвет. 
Г-н Мутафов каза, че такива до този момент не са постъпвали .  
Г-н Мутафов предложи да се вземат две решения – едното за освобождаване на 

стария член и второ за избор на нов такъв. Той попита има ли още въпроси по точката.  
Такива не постъпиха и той подложи на гласуване освобождаването на досегашния член  
на Областния съвет на развитие на Софийска област.  
. 

С 6 гласа „ЗА”, 4 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветник и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 
чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие,  ОбС Мирково взе: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 438 

 

      ОбС Мирково реши: 

      Освобождава Стоянка Стефанова Македонска като член на Областния съвет 
на развитие на Софийска област. 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 438 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин, г-жа 
Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска – 
Гинина и г-н Велко Георгиев Лисев. С глас „ПРОТИВ“ гласува г-н Пенчо Стойков, г-н 
Петър Иванов  Грохчев, г-н Илия Христов Македонски и г-н Асен Юруков.  
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Г-н Мутафов прикани да се правят предложения за избор на нов член на Областния 
съвет на развитие на Софийска област. 

Г-жа Илиева предложи г-н Мутафов за член на Областния съвет на развитие на 
Софийска област. 

Други предложения не постъпиха и г-н Мутафов подложи предложението на г-жа 
Илиева на гласуване. 

С 6 гласа „ЗА”, 4 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветник и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 
чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие,  ОбС Мирково взе: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 439 

 

      ОбС Мирково реши: 

      Избира  Петър Христов Мутафов за член на Областния съвет на развитие на 
Софийска област. 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 439 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин, г-жа 
Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска – 
Гинина и г-н Велко Георгиев Лисев. С глас „ПРОТИВ“ гласува г-н Пенчо Стойков, г-н 
Петър Иванов  Грохчев, г-н Илия Христов Македонски и г-н Асен Юруков.  

 

По точка 5 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на постоянните комисии към ОбС 
Мирково. 
Г-жа Вълева каза, че становището на комисията  по бюджет и финанси към ОбС 
Мирково е : Дава съгласие за освобождаване на досегашните делегат и заместник- 
делегат  в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България и избор на нов делегат и заместник-делегат на същото. 
Г-н Мутафов попита г-жа Гинина  за становище на комисията  по  образование, 
култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС 
Мирково. 
Г-жа Гинина каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за освобождаване 
на досегашните делегат и заместник- делегат  в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България и избор на нов 
делегат и заместник-делегат на същото. 
Г-н Мутафов попита г-н Данкин   за становище на комисията    по устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково. 
 Г-н Данкин  каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за освобождаване 
на досегашните делегат и заместник- делегат  в Общото събрание на 
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Националното сдружение на общините в Република България и избор на нов 
делегат и заместник-делегат на същото. 
Г-н Мутафов попита г-н Лисев   за становище на комисията  по селско и горско 
стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково. 
 Г-н Лисев  каза, че становището на комисията е:  с Два гласа „ЗА“ и  1 глас 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, комисията дава съгласие за освобождаване на досегашните 
делегат и заместник- делегат  в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България и избор на нов делегат и заместник-делегат на 
същото. 
Г-н Мутафов попита г-жа  Илиева   за становище на комисията    по предотвратяване и 
установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково. 
 Г-жа Илиева  каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за освобождаване 
на досегашните делегат и заместник- делегат  в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България и избор на нов 
делегат и заместник-делегат на същото. 
 
Г-н Мутафов попита има ли въпроси  по точката. 
Г-н Грохчев изрази възмущение, че г-жа Илиева е казала, че в комисията, на която е 
председател  всички членове за съгласни с докладната записка. Той добави, че личното 
той се е въздържал. 
Г-жа Илиева поясни, че когато от трима членове двама са с глас „ЗА“, те са мнозинство 
и становището е каквото са решили мнозинството. 
 
 Г-н Мутафов предложи да се вземат две решения по точката- едно за освобождаване на 
досегашните делегат и заместник- делегат  в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България, а другото за избор на нови такива. 
След като се убеди, че няма въпроси и предложения по точката, г-н Мутафов я подложи 
на гласуване . 

 
    Със 7 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т. 15 и т.23 от ЗМСМА, 
ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 440 

 

       ОбС Мирково реши: 
     Освобождава досегашните делегат и заместник- делегат  в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България. 
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 440 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска 
– Гинина,  г-н Велко Георгиев Лисев и г-н Асен Юруков. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
гласуваха  г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Грохчев и г-н Пенчо Стойков 
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Г-н Мутафов прикани да се направят предложения за избор на нов делегат и заместник- 
делегат  в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България. 
Г-жа Илиева предложи г-н Велко Лисев за делегат на Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България. 
Г-жа Вълева предложи г-н Мутафов за делегат на Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България и г-н Лисев за заместник-делегат на  
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 
Г-жа Йотина поиска думата и след като и беше дадена обясни, че кмета и председателя 
на ОбС са представителите от общината, а за заместник – делегат е общински съветник. 
Г-н Мутафов подложи на гласуване предложението на г-жа Илиева. 
 
С 1 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ“ и 9 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т. 15 и т.23 от ЗМСМА, 
ОбС Мирково не прие направеното предложение г-н Лисев да бъде делегат на 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България. 
 

Г-н Мутафов подложи на гласуване предложението на г-жа Вълева  делегат на Общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република България да бъде г-н 
Мутафов , а заместник-делегат г-н Лисев. 
 
С 6 гласа „ЗА” , 4 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т. 15 и т.23 от ЗМСМА, 
ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 441 

       ОбС Мирково реши: 
1. Избира за  делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България г-н Петър Христов Мутафов 
2. Избира за заместник-делегат в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България г-н Велко Георгиев Лисев. 
 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 441 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска 
– Гинина и  г-н Велко Георгиев Лисев . С глас „ПРОТИВ“ гласуваха  г-н Асен Юруков, 
г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Грохчев и г-н Пенчо Стойков. 

 
По точка 6 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-жа Кръстева, да обясни 
докладната записка. 
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Г-жа Кръстева подробно обясни докладната записка относно тригодишна бюджетна 
прогноза за периода 2015-2017 година. 

 
   Г-н Мутафов даде думата на г-жа Вълева председател на комисията по бюджет и 
финанси към  ОбС Мирково  за становище. 

Г-жа Вълева  каза, че становището на комисията  по бюджет и финанси към ОбС 
Мирково е : Дава съгласие за приемане на тригодишна бюджетна прогноза за 
периода 2015-2017 година. 

Г-н Мутафов попита има ли въпроси и предложения по точката и след като се убеди че 
такива няма я подложи на гласуване. 

 

 С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0  гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, чл.7, 
ал.5, чл.69, ал.1,  т. 1, чл.82, ал.2 и чл.83, ал. 3  от З-на за публичните финанси и 
във връзка с Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 
за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на Община Мирково,   ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 442 

 

ОбС Мирково реши: 
 Приема тригодишна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година. 
 
 
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 442 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-н Петър Грохчев, г-жа 
Иванка Македонска – Гинина,  г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов 
Македонски,   г-н Пенчо Стойков и  г-н Асен Юруков. 

 
По точка 7 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-жа Вълева, за да изкаже 
становището на комисията по  бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към 
ОбС Мирково . 

Г-жа Вълева каза, че становището на комисията  по бюджет и финанси към ОбС 
Мирково е : Приема: 
- Отчет по изпълнение на бюджета на Община Мирково към 31.12.2013г. 
- Отчет за капиталовите разходи на Община Мирково към 31-12.2013г. 
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- Отчет за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове на Община 
Мирково към 31.12.2013г. 

Г-н Мутафов попита г-жа Гинина  за становище на комисията  по  образование, 
култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС 
Мирково. 
Г-жа Гинина каза, че становището на комисията е: Приема: 
- Отчет по изпълнение на бюджета на Община Мирково към 31.12.2013г. 
- Отчет за капиталовите разходи на Община Мирково към 31-12.2013г. 
- Отчет за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове на Община 
Мирково към 31.12.2013г. 

Г-н Мутафов попита г-н Данкин   за становище на комисията    по устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково. 
 Г-н Данкин  каза, че становището на комисията е: Приема: 
- Отчет по изпълнение на бюджета на Община Мирково към 31.12.2013г. 
- Отчет за капиталовите разходи на Община Мирково към 31-12.2013г. 
- Отчет за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове на Община 
Мирково към 31.12.2013г. 

Г-н Мутафов попита г-н Лисев   за становище на комисията  по селско и горско 
стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково. 
 Г-н Лисев  каза, че становището на комисията е:  Приема: 
- Отчет по изпълнение на бюджета на Община Мирково към 31.12.2013г. 
- Отчет за капиталовите разходи на Община Мирково към 31-12.2013г. 
- Отчет за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове на Община 
Мирково към 31.12.2013г. 

Г-н Мутафов попита г-жа  Илиева   за становище на комисията    по предотвратяване и 
установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково. 
 Г-жа Илиева  каза, че становището на комисията е: Приема: 
- Отчет по изпълнение на бюджета на Община Мирково към 31.12.2013г. 
- Отчет за капиталовите разходи на Община Мирково към 31-12.2013г. 
- Отчет за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове на Община 
Мирково към 31.12.2013г. 

 
Г-н  Мутафов попита има ли мнения и изказване по точката и след като такива не 
постъпиха подложи на гласуване отчета по изпълнение на бюджета на Община 
Мирково към 31.12.2013г.. 
 
    Със 7 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 
140, ал. 5 от Закона за публичните финанси  и във връзка с чл. 48, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Мирково и чл. 49, ал. 1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ 
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО, ОбС Мирково взе: 
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РЕШЕНИЕ № 443 

 

        ОбС Мирково  приема така предложения отчет по изпълнение на бюджета на 
Община Мирково към 31.12.2013г. 

 

 
Приходи 

  

      
№  Наименование на параграфа § план Отчет              

1 2 3 4 5 

  ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ       

І НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ       

  ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400     
  ГЛОБИ ,САНКЦИИ И НАКАЗ.ЛИХВИ 2800     
  ДРУГИ НЕД.ПРИХОДИ 3600     
  СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В ПРОД. 3700     
  Пост.от прод.на нефин.активи 4000     
  ПОМОЩИ ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.СУМИ 4500     
  ПОМОЩИ ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.СУМИ ОТ ЧУЖБИНА 4600     
  ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИПРИХОДИ   0 0 
ІІ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  С  ЦБ       
  ПОЛУЧ.ТРАНСФЕРИ(СУБС/ВН.) ОТ ЦБ 3100 847 282 846 989 
   обща субс-я от ЦБ 3111 796 870 796 870 
  пол.от общ.целеви трансф.от ЦБ за кап.разх. 3113 0 0 
  получени целеви трансфери от ЦБ 3118 0   
  възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ (-/+) 3120     
  др.получени целеви трансфери от ЦБ 3128 50 412 50 119 
ІІІ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ/ИЗВЪНБЮДЖ.СМЕТКИ       
  ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖ.СМЕТКИ / НЕТО / 6100 45 637 45 637 
   получени трансфери 6101 7 250 7 250 
   предоставени трансфери (-) 6102     
  транс. от МТСП по пр. за вр. заетост 6105 38 387 38 387 
  ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖ.СМЕТКИ И ИЗВ.С-КИ 6200     
   получени трансфери 6201     
   предоставени трансфери (-) 6202     
ІV НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 4500 1 500 1 500 
  ДАРЕНИЯ 4501 1 500 1 500 
  ДРУГИ НЕД.ПРИХОДИ 3611 3 155 3 155 

  ВСИЧКО ПРИХОДИ   897 574 897 281 
V ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА / ИЗЛИШЪКА       
  ВРЕМЕННИ СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА 8803 9 018 9 018 
  ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА 9310     
  ДЕПОЗИТИ И СР-ВА ПО СМЕТКИ 9500 73 004 5 761 
   ост.в лева по с-ки от предх.период 9501 73 004 73 004 
  ост.в лева по валут.с-ки от предх.период 9502     
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   - ост. В лв.по срочни депозити от прех.период 9503     
  нал. в левове по сметки в края на периода 9507 0 -67 243 
  ост.в лева по валут.с-ки в края на периода 9508     
  наличност по срочни депозити 9509     

  ОБЩО  ПРИХОДИ  ЗА  ДЪРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ   979 596 912 060 
          
  ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ       
І ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ       
  ИМУЩЕСТВЕНИ  ДАНЪЦИ 1300 106 500 105 538 
   - данък в/у недвижими имоти 1301 40 000 41 309 
   - данък в/у наследствата 1302     
   - данък в/у превозните средства 1303 44 000 44 438 
   - данък при придобиване на имущ.по дарение и възм.начин. 1304 19 000 19 557 
  - туристически данък 1308 3 500 234 
   -Патентен данък 0103 1 250 1 557 
   Други данъци 2000 40 155 
  ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:   107 790 107 250 
ІІ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ       
  ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400 44 500 42 864 
   -  приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 2404     
   - приходи от наеми на имущество 2405 32 000 34 430 
   - приходи от наеми на земя 2406 9 500 8 407 
   - приходи от дивиденти 2407     
  приходи от лихви по текущи банкови сметки                     2408 3 000 27 
   -прих.отлихви по срочни депоз. 2409     
  ОБЩИНСКИ  ТАКСИ 2700 181 555 190 519 
   - за ползване детски градини 2701 10 000 10 150 
   - за ползване детски ясли и други по здравеопазването 2702     
   - за ползване на дом.соц.патронаж и общин.соц.услуги 2704     
   - за ползване пазари, тротоари, улични платна и др. 2705 700 526 
   - за битови отпадъци 2707 149 155 160 227 
   - за технически услуги 2710 12 000 13 581 
   - за административни услуги 2711 5 000 5 240 
   - за откупуване на гробни места 2715     
   - туристически такси 2716     
   -общинска такса за притежаване на куче 2717 200 4 
   - други общински такси 2729 4 500 791 
  ГЛОБИ ,САНКЦИИ И НАКАЗ.ЛИХВИ 2800 2 400 3 169 
   - глоби, санкции, неуст., нак.лихви, обезщетения и начети 2802 2 400 3 169 
  ДРУГИ НЕД.ПРИХОДИ 3600 10 000 9 660 
   - реализирани курсови разлики 3601     
   - други неданъчни приходи 3619 10 000 9 660 
  СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В ПРОД. 3700 -7 800 -7 459 
   - събран и внесен ДДС (нето) 3701 -6 500 -6 347 
   -внесен данък в/у продажб.стоп.д-ст 3702 -1 300 -1 112 
  Пост.от прод.на нефин.активи 4000 40 000 15 561 
   -пост.от продажба на транспортни средства 4024   0 
   - пост.от прод.на нематер..ДА 4030     
   - постъпления от продажба на земя 4040 40 000 15 561 
  Приходи от концесии 4100 1 300 000 1 000 595 
  ПОМОЩИ ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.СУМИ 4500 6 700 6 700 
   - дарения, помощи и др.безвъзм.пол.суми от страната 4501 6 700 6 700 
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  ПОМОЩИ ДАРЕНИЯ за кап.разходи 4503     
   - текущи дарения, получени от Европейския съюз 4610     
   - текущи дарения, получени от др.междунар.организации 4650     
  ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:   1 577 355 1 261 609 
  ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:   1 685 145 1 368 859 
ІІІ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  С  ЦБ       
  ПОЛУЧ.ТРАНСФ.(СУБС./ВН.) ОТ ЦБ  (НЕТО) 3100 285 485 285 308 
     б) обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини (+) 3112 138 700 138 700 

  
   в) получ.от общин.целеви транс.(субс.) от ЦБ за 
кап.разходи 3113 136 100 135 923 

  др.получени целеви трансфери от ЦБ 3118 13 412 13 412 
  възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ (-/+) 3140 -2 727 -2 727 
ІV ТРАНСФЕРИ       
  ТРАНСФ. М/У БЮДЖ.СМЕТКИ  /НЕТО / 6100 -15 000 0 
   - получени трансфери 6101     
   - предоставени трансфери 6102 -15 000 0 
  ТРАНСФ. М/У БЮДЖ. И ИЗВЪНБЮДЖ.СМЕТКИ   6200 -60 000 -23 816 
   - получени трансфери 6201     
   - предоставени трансфери 6202 -60 000 -23 816 
  ТРАНСФ.ОТ/ЗА ПР.ЗА УПР.Д-СТИ ПО ОПАЗВ.ОК.СРЕДА 6400 0   
   - получени трансфери (+) 6401     
V ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 7600 -28 916 22 990 
  предоставени заеми/-/ 7621     
  възстановени заеми/+/ 7622     
  безлихвен заем 7812 -28 168 -9 887 

  В С И Ч К О  П Р И Х О Д И: ( І + ІІ + ІІІ + ІV + V )   1 838 546 1 643 454 
VІ ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА       
  Предоставена временна финансова помощ 7200     
  Придобиване на дялове акции и съучастие 7000 50 000 50 000 
  ЗАЕМИ ОТ ДР. БАНКИ В СТРАНАТА 8300 -124 407 -124 406 
   -получ.дългоср.заеми 8371     
   -погашения по дългосрочни заеми 8381 -55 130 -55 129 
   -получени дългоср.заеми от други лица в страната 8372     
   -погашения по дългоср.заеми от други лица в страната 8382 -69 277 -69 277 
  ВРЕМ.СЪХР.СРЕДСТВА НА РАЗП. 8800 0 0 
  ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО СМЕТКИ 9500     
   - остатък в лв. по сметки от предход.период (+) 9501 33 861 33 861 
  ост.в лева по валут.с-ки от предх.период 9502     
   - ост. В лв.по срочни депозити от прех.период 9503     
   - наличност в лв. по сметки в края на периода (-) 9507   -4 610 
  ост.в лева по валут.с-ки в края на периода 9508     
  друго финансиране 9339 -7 000 0 

  ОБЩО ПРИХОДИ  ЗА  ОБЩИНСКИ  ДЕЙНОСТИ:   1 791 000 1 598 299 
  ВСИЧКО ПРИХОДИ   2 770 596 2 510 359 

   
 

 
  

 
  

 
 

 
 
 

    РАЗХОДНА ЧАСТ 
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държавни дейности 

      

 

       

       

№ НАИМЕНОВАНИЕ 2013 г. 2013 г. ЗАПЛАТИ И  

ОСИГУРОВКИ ИЗДРЪЖКА ПЛАН ОТЧЕТ ДР.ВЪЗНАГР. 

1 2 3 4   6 7 

І ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ           

  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 315 507 302 708 249 903 52 805   

  ИЗБОРИ 7 250 7 250 4 400 1 296 1 554 

  ВСИЧКО: 322 757 309 958 254 303 54 101 1 554 

              

II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ           

  Полиция сигурност и вътрешен ред 35 222 11 426 955 169 10 302 

  Отбрана и сигурност 70 279 51 756 36 360 6 660 8 736 

  ВСИЧКО: 105 501 63 182 37 315 6 829 19 038 

              

III ОБРАЗОВАНИЕ           

  ЦДГ Мирково 114 583 109 471 76 983 15 809 16 679 

  ОУ Мирково 262 634 262 634 146 780 31 324 84 530 

  Др.дейн. Образование 40 122 38 177 5 880 1 030 31 267 

              

              

  ВСИЧКО: 417 339 410 282 229 643 48 163 132 476 

              

IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ           

  Здравен кабинет ЦДГ и ОУ Мирково  33 106 28 038 18 355 3 312 6 371 

              

  ВСИЧКО: 33 106 28 038 18 355 3 312 6 371 

              

V СОЦИАЛ.ОСИГУР.,ПОДПОМ. И ГРИЖИ           

  Програми за временна заетост 38 387 38 387 32 557 5 830   

  Други служби и дейности по соц.осигуряв. 11 544 11 251     11 251 

              

              

  ВСИЧКО: 49 931 49 638 32 557 5 830 11 251 

              

VII ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ           

  Спорт за всички 426 426     426 
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  ЧИТАЛИЩА 45 997 45 997     45 997 

              

              

    

  ВСИЧКО: 46 423 46 423 0 0 46 423 

VII ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА           

  Транспорт и съобщение 4 539 4 539     4 539 

  ВСИЧКО: 4 539 4 539   0 4 539 

  ОБЩО:(І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ+VІІ+VIII+IX) 979 596 912 060 572 173 118 235 221 652 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
2013 г. 2013 г. ЗАПЛАТИ И  

ОСИГУРОВКИ ИЗДРЪЖКА ПЛАН ОТЧЕТ ДР.ВЪЗНАГР. 

2 3 4   6 7 

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ           

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 77 920 73 640 63 349 10 291   

ИЗБОРИ 2 360 813 395 22 396 

ВСИЧКО: 80 280 74 453 63 744 10 313 396 

ОБРАЗОВАНИЕ           

ЦДГ Мирково 16 120 16 120 13 482 2 638   

ОУ Мирково 31 380 30 897     30 897 

Др.дейн. Образование 5 770 3 929 1 639 299 1 991 

            

ВСИЧКО: 53 270 50 946 15 121 2 937 32 888 

ОБЩО: 133 550 125 399 78 865 13 250 33 284 

 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

       

      № НАИМЕНОВАНИЕ 2013 г. 2013 г. ЗАПЛАТИ И  ОСИГУРОВКИ ИЗДРЪЖКА 

    
ПЛАН ОТЧЕТ ДР.ВЪЗНАГР.     

1 2 3 4   6 7 

I ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ           
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  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 230 300 227 797     227 797 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 66 750 49 711 32 880 5 899 10 932 

  ВСИЧКО: 296 780 277 508 32 880 5 899 238 729 

II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ           

  Полиция сигурност и вътрешен ред 23 760 17 010     17 010 

  ВСИЧКО: 23 760 17 010     17 010 

III ОБРАЗОВАНИЕ           

  ЦДГ Мирково 110 725 89 226     89 226 

  Столове 82 295 71 301     71 301 

  Др.дейн. Образование 22 870 16 907 4 378 792 11 737 

  ВСИЧКО: 215 890 177 434 4 378 792 172 264 

IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ           

  Др.дейности по здравеопазване 4 260 4 034 3 697 337   

  ВСИЧКО: 4 260 4 034 3 697 337   

V СОЦИАЛ.ОСИГУР.,ПОДПОМ. И ГРИЖИ           

  Домашен социален патронаж 74 830 74 830 7 509 1 352 65 969 

  Клуб на пенсионера 29 325 29 679 7 257 1 313 21 109 

  Програми за временна заетост 1 045 1 159 158   1 001 

  ВСИЧКО: 105 200 105 668 14 924 2 665 88 079 

VI ЖИЛ.СТР.БКС И ОПАЗВ.ОКОЛНА СРЕДА           

  Водоснабдяване и канализация 93 705 89 190 21 324 3 860 64 006 

  Осветление улици и площади 72 200 71 159     71 159 

  Ремонт и поддръжка улична мрежа 24 800 23 727     23 727 

  Др.дейности БКС 46 400 46 311     46 311 

  Чистота 152 481 136 367 96 429 17 609 23 329 

  ВСИЧКО: 389 586 366 754 117 753 21 469 227 532 

VII ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ           

  Спорт за всички 5 000 2 284     2 284 

  Др.дейности по култура 114 653 95 161 14 141 557 80 463 

  ВСИЧКО: 119 653 97 445 14 141 557 82 747 

VIII ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА           

  Селско и горско стопанство 81 189 51 476 26 729 4 854 19 893 

  Транспорт и съобщение 276 828 237 693     237 693 

  Подърж.рем. и изграждане на пътища 110 100 110 084     110 084 

  Други дейности по туризма 20 130 16 206 9 143 1 626 5 437 

  Международни програми и споразом. 5 000 3 787     3 787 

  ВСИЧКО: 493 247 419 246 35 872 6 480 376 894 

IX ДРУГИ НЕКВАЛИФИЦИР. РАЗХОДИ 

  Разходи за лихви   8 449 7 779     7 779 

  Такса ангажимент по заеми 355 22     22 

  ВСИЧКО: 8 804 7 801     7 801 

  ОБЩО:(І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ+VІІ+VIII+IX) 1 657 450 1 472 900 223 645 38 199 1 211 056 

  ОБЩО:(І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ+VІІ+VIII+IX) 1 657 450 1 472 900 223 645 38 199 1 211 056 
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Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 443 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-н Пенчо Стойков, г-жа 
Иванка Македонска – Гинина и  г-н Велко Георгиев Лисев. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
гласуваха г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Грохчев  и  г-н Асен Юруков. 
 
Г-н Мутафов подложи на гласуване отчета за капиталовите разходи на Община 
Мирково към 31-12.2013г. 

Със 7 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 
140, ал. 5 от Закона за публичните финанси  и във връзка с чл. 48, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Мирково чл. 49, ал. 1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ 
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО, ОбС Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 444 

 

        ОбС Мирково  приема така предложения отчет за капиталовите разходи на 
Община Мирково към 31.12.2013г. 

№ по 
ред 

Дейност , параграф, 
обект  

Целеви средства 
 
 

Собствени средства 
 
 

 Всичко:    146 000              145 823 246 859 246 771 

  план отчет план отчет 
1.  122 – ИК 

51-00 – Основен ремонт 
52-01-  Компютърна техника 
52-03 – Автобусна спирка 
52-19 - Джипиес устройство 
 

 
          
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
  4 117 
  5 000     
  1 788 
 

 
 
4 117 
 5 000 
 1 788 
 

2. 311 – Детска градина 
51 -00  Основен ремонт    
/куненски блок/ 
52-01 - Компютърна 
техника 
 

 
 
5 150 
 
- 

 
 
   5 150 
 
- 

 
    
      
 
605 
    

  
     
 
  
     605 
 
 
       

 
4. 

 
336 – Ученически стол 

   
    
   6 372 

 
  
  6 372 
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52-19 –закупуване 
кухненско оборудване 

5. 524 – Социален 
патронаж 
51-00 – Ремонт сграда 
общежитие Буново  
52-04 – Автомобил / за 
патронаж/ 

 
 
 

  
 
 
29 935 
       
5 300 
 

 
 
 
 29 935 
 
    5 300 

5.  603 - ВИК      
51-00 –  Основен ремонт 
-Водопровод с. Каменица  
-Корекция на река” Голяма 
река  и Мала река в 
с.Каменица /РП/ 
52-19 Придобиване на ДМА 
/сензор за измерване мътност 
на водата/ 

 
      
          
    
 

  
 
   14 370 
 
4 800 
 
 
5 094         

 
 
14 370 
 
  4 800 
 
 
  5 094 

 
6. 

  
619 –Жилищно 
строителство 
благоустрояване и 
комунално стопанство 
51-00 Ремонт  покрив на 
общинско хале  - с. Мирково  

 
 
     
 
 

  
 
 
 
 
 
32 000 

 
 
 
 
 
 
 31 912 

7. 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 SFO- 
1431/ I-6 Д.Камарци- Пирдоп/ 
Мирково – граница община / 
Мирково – Челопеч/ от 
км.0.00 до км 7.400  
 
- Рехабилитация улици 
Смолско 
 
Рехабилитация четвъртокл. 
път Петрич-Каменица 
о.т.0,00- 9+35 

 
 
 
  
   
 
 
 23 890 
 
 
 
 
23 960  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
23 731 
 
 
 
 
23 958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
45 689 
 
 
 
22 531 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  45 689 
 
 
 
 22 531 
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Рехабилитация улици и 
мостове Смолско 
 
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. 
 
52-03   Устройство за 
приемане /по-добър цифров 
ефирен сигнал/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 900 

 
67 181    
 
 
 
 
 
 
1 262 
 
 
 
 
 
815 

 
67 181 
 
 
 
 
 
 
 1 262 
 
 
 
 
 
    815 

 
 
 
 

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. 

 
 
       
  50 505 
 
 
   
 
   
         
 
 
32 595 
 
 

 
 
 
50 496 
 
 
 
 
 
 
 
32 588 

  
 
 

      
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 444 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-н Пенчо Стойков, г-жа 
Иванка Македонска – Гинина и  г-н Велко Георгиев Лисев. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
гласуваха г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Грохчев  и  г-н Асен Юруков. 
 
 
Г-н Мутафов подложи на гласуване отчета за изпълнението на извънбюджетните 
сметки и фондове на Община Мирково към 31.12.2013г. 
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Със 7 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 
140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 48, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Мирково чл. 49, ал. 1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ 
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО, ОбС Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 445 

 

        ОбС Мирково  приема така предложения отчет за изпълнението на 
извънбюджетните сметки и фондове на Община Мирково към 31.12.2013г. 

 

Справка за обектите финансирани от ДФ Земеделие през 2013г. 
 

№ 
По 
ред 

Найменование на обекта Салдо на 
01.01.2013г. 

Приходи  Разходи Салдо  
31.12.2013г. 

1. Устойчиво управление на 
горите и опазване на 
околната среда чрез 
създаване на система за 
откриване на горските 
пожари в ранен стадий и 
мониторинг на околната 
среда 

- 274 596 7 617 266 979 

2. Подкрепа за развитие на 
интегриран селски 
туризъм –Етнографски 
център местност Бърдо 
община Мирково 

185 168 217 100 240 85 145 

3. Рехабилитация на 
уличната мрежа на 
населените места в 
община Мирково. 

946 915 84 392 832 554 167 

4. Реконструкция и 
модернизация 
водопроводна мрежа с. 
Мирково – 2-ри етап. 

2 698 - 2 578 - 120 

5. Развитие на интегриран 
селски туризъм –
Туристически център с. 
Буново 

24 267 43 365 67 632 - 
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6. Изграждане на спортен 
комплекс с. Мирково 

2 881 244 - 24 716 43 050 2 813 478 

7. Рехабилитация и 
реконструкция на част от 
инфраструктурата на 
община Мирково с 
подобекти: 
1.Рехабилитация и 
възстановяване на пътен 
участък SFO 3433 IV – 
60030/III/ с. Смолско  
2. Рехабилитация на част 
от водоснабдителна 
мрежа на с. Мирково  - 3 
 

2 221 174 
 
 

- 28 783 79 972 2 112 419 

8. Реконструкция и 
модернизация на 
техническа 
инфраструктора на 
община Мирково с 
подообекти:  
1. Рехабилитация и 
възстановяване на пътен 
участък SFO 1430 IV – 
60035 I -6 / Долно 
Камарци – Пирдоп / 
Буново/ I -6 с. Буново 
2. Рехабилитация и 
възстановяване на пътен 
участък SFO 3433 IV – 
60030/III/ с. Смолско – II 
етап.  
 3. Реконструкция на 
водопроводна мрежа с. 
Бенковски 
 

- 2 472 621 - 2 472 621 

9. Рехабилитация на 
тротоари и улици в 
община Мирково с 
подообекти: 

1. Рехабилитация на 
тротоари в с. 
Мирково  

2. Рехабилитация на 
уличната мрежа на 
населените места в 
община Мирково 

- 973 673 - 973 673 

 Всичко 6 261 466 3 708 479 691 342 9 278 602 
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Справка по ОП – „ Човешки ресурси „2013г. 
 

№ 
По 
ред 

Найменование на 
обекта 

Салдо на 
01.01.2013г. 

Приходи  Разходи Салдо  
31.12.2013г. 

1. Лични асистенти 3 50 911 50 913 
 

1 

2. Подкрепа за заетост - 39 261 39 261 - 
3. Успех – да направим 

училището по- 
привлекателно за 
младите хора. 

- 9 018 9 018  

4. Корекция река 
Буновска с. Буново 

288 361 230 561 515 886  3 035 

5. Средногорие –
популяризарине на 
регионален 
туристически 
продукт и маркетинг 
на дестинацийте 
Мирково, Чавдар и 
Златица. 

- 166 245 151 936 14 309 

 Всичко 288 364 495 996 767 014 17 345 
 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 445 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-н Пенчо Стойков, г-жа 
Иванка Македонска – Гинина и  г-н Велко Георгиев Лисев. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
гласуваха г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Грохчев  и  г-н Асен Юруков 
 
  
По точка 8 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-жа Кръстева, която обясни 
подробно докладната записка. Тя каза, че задълженията по дълга на Община Мирково 
се изпълняват и вноските се плащат редовно. 
 Г-н Мутафов даде думата на г-жа Вълева- председател на комисията по бюджет и  
финанси към ОбС Мирково , за да изкаже становището на комисията. 
Г-жа Вълева каза, че становището на комисията  по бюджет и финанси към ОбС 
Мирково е : Приема отчета за състоянието на общинския дълг съгласно чл.9 от 
Закона за общинския дълг. 
Г-н Мутафов попита г-жа Гинина  за становище на комисията  по  образование, 
култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС 
Мирково. 
Г-жа Гинина каза, че становището на комисията е: Приема отчета за състоянието на 
общинския дълг съгласно чл.9 от Закона за общинския дълг. 
Г-н Мутафов попита г-н Данкин   за становище на комисията    по устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково. 
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 Г-н Данкин  каза, че становището на комисията е: Приема отчета за състоянието на 
общинския дълг съгласно чл.9 от Закона за общинския дълг. 
Г-н Мутафов попита г-н Лисев   за становище на комисията  по селско и горско 
стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково. 
 Г-н Лисев  каза, че становището на комисията е:  Приема отчета за състоянието на 
общинския дълг съгласно чл.9 от Закона за общинския дълг. 
Г-н Мутафов попита г-жа  Илиева   за становище на комисията    по предотвратяване и 
установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково. 
 Г-жа Илиева  каза, че становището на комисията е: Приема отчета за състоянието на 
общинския дълг съгласно чл.9 от Закона за общинския дълг. 
Г-н Мутафов , след като се убеди, че няма въпроси по докладната записка я подложи на 
гласуване. 
 
С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 9 
от ЗОД, ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 446 

 

       ОбС Мирково приема отчета за състоянието на общинския дълг съгласно чл.9 
от Закона за общинския дълг. 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 446 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-н Пенчо Стойков, г-жа 
Иванка Македонска – Гинина, г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов 
Македонски, г-н Петър Грохчев  и  г-н Асен Юруков. 
 
По точка 9 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-н Данкин председател на 
комисията  по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда към 
ОбС Мирково, за да изкаже становището и. 

Г-н Данкин каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за одобряване 
задание  за изработване на Общ устройствен план на Община Мирково и даване 
разрешение за изработването на такъв. 

Г-н Мутафов попита има ли въпроси по точката. Стана ясно, че по време на заседанията 
си всички комисии подробно са се запознали с материалите внесени към докладната 
записка. Въпроси не постъпиха и председателя на ОбС Мирково подложи девета точка 
от дневния ред на гласуване. 

С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл. 124, ал.1 и чл.124б, ал1 и чл. 
125 от ЗУТ и във връзка с § 123, ал.1 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
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територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., доп., бр. 66 от 2013 г., в 
сила от 26.07.2013 г.), ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 447 

 

       ОбС Мирково реши: 
1. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, ОбС Мирково разрешава изработването 

на Общ устройствен план на Община Мирково. 
2. На основание чл.124б, ал1 от ЗУТ, ОбС Мирково одобрява заданието за 

изработване на Общ устройствен план на Община Мирково. 
 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 447 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-н Пенчо Стойков, г-жа 
Иванка Македонска – Гинина, г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов 
Македонски, г-н Петър Грохчев  и  г-н Асен Юруков. 

По точка 10 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-жа Цвета Попова да даде 
разяснения по докладната записка. 

Г-жа Попова подробно и изчерпателно обясни за какво става на въпрос, и че издаването 
на банкова гаранция е нужно, за да може да бъдат получени средства за предстоящия 
ремонт на НЧ „Христо Ботев-1884“ село Мирково по проект, по който то е 
кандидатствало. 

Г-н Мутафов попита дали има въпроси по докладната записка и след като се убеди, че 
няма подложи десета точка от дневния ред на гласуване. 

Г-жа Добринка Илиева и г-н Петър Грохчев не гласуваха поради наличие на конфликт 
на интереси, поради факта, че са членове на НЧ „Христо Ботев-1884“ село Мирково, за 
което са пуснали декларации по чл.12, т.4 от Закона за предотвратяване и установяване 
конфликт на интереси. 

Със 7 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 8 
гласували  общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.13 
и чл.17 от Закона за общинския дълг,  ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 448 

 
ОбС Мирково реши: 
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1. Община Мирково да депозира пред „УниКредит Булбанк” АД искане за 
издаване на банкова гаранция по реда на чл.16 ал.7 т.2 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) - договаряне без обявление.  

2. Поемането на общинския дълг да стане при следните основни параметри по 
кредита: 

•••• Вид на дълга – дългосрочен дълг под формата на банкова гаранция с 
наредител община Мирково, поет с договор за банков кредит под 
условие;  

•••• Предназначение на банковата гаранция – за гарантиране на вземането 
на Държавен фонд „Земеделие“ за авансово изплатена сума по договор 
№23/322/01122/18.12.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 
322 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 
2013г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно 
читалище „Христо Ботев - 1884“, с. Мирково, обл.София в размер на 
110% от стойността на авансовото плащане.  

•••• Максимален размер на банковата гаранция – 474 449.38 лв. 
(четиристотин седемдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и 
девет лева и 38 стотинки ).  

•••• Валута на банковата гаранция – лева.  

•••• Срок на валидност на банковата гаранция – 15.01.2016г.  

•••• Бенефициер - Държавен фонд „Земеделие“.   

•••• Такса за издаване на банковата гаранция – максимум до 2% годишно, 
платима при издаване на банковата гаранция и в началото на всяка 
следваща година от срока. 

•••• Такса за разглеждане и обработка на искане за издаване  – без такса. 

•••• Начин на обезпечение -  
Учредяване на залог върху собствените приходи на община Мирково, 
разрешени от закона. 

•••• Договор за кредит под условие – в случай, че Народно читалище 
„Христо Ботев - 1884“, с. Мирково, обл.София не изпълни 
ангажиментите си по договора за отпускане на финансова помощ, 
сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и „УниКредит Булбанк” АД 
плати банковата гаранция, условният кредит се трансформира в 
ефективен със следните основни параметри:  

- Срок на издължаване – до 3 години; 
- Максимален лихвен процент – 3 месечен СОФИБОР + максимална 

надбавка до 4% годишно.  
 

3. Общинският съвет възлага на кмета да депозира искане за издаване на 
банкова гаранция пред „УниКредит Булбанк” АД и да проведе преговорите с 
„УниКредит Булбанк” АД. 

4. Възлага и делегира права на Кмета на Общината да подпише всички 
необходими договори във връзка с издаване на банковата гаранция и във 
връзка с нейното обезпечаване -  договор за банков кредит под условие, 
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договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на горните решения.  

 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 448 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева,   г-н Пенчо Стойков, г-жа Иванка Македонска – Гинина ,  
г-н Велко Георгиев Лисев и г-н Илия Христов Македонски . С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
гласува  г-н Асен Юруков. 

По точка 11 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-жа Добринка Шопова, за да 
обясни казуса. 
Г-жа Шопова подробно запозна присъстващите с възникналия проблем като започна от 
самото начало, когато  г-н Стоичков – наемател на хижа „Опор“ е кандидатствал за 
търга. В момента той обаче има претенции, тъй като хижата е в окаяно състояние и ще 
му бъдат нужни страшно много средства, докато я приведе във вид, в който тя да 
започне да функционира по предназначение. 
Г-н Юруков попита г-жа Шопова г-н Стоичков не е ли присъствал  и правил оглед на 
обекта преди да се сключи договора за наем. 
Г-жа Вълева обясни пред присъстващите , че когато е заседавала комисията, на която е 
председател е станало ясно, че господин Стоичков  в последния момент и час е внесъл 
документите и всичко е станало страшно бързо. 
Г-н Данкин  попита кога е правен последния ремонт на тази хижа. 
Г-жа Шопова отговори, че общината не е правила ремонт. Тя обясни, че предишния 
наемател Павел Матев е правил ремонти и е бил единствения, при който хижата е 
имала вид и е била годна за ползване, но когато си е тръгнал е взел всичко дори 
радиаторите били отрязани. 
Г-жа Йотина поиска думата и след като и беше предоставена се обърна към всички 
присъстващи с молбата да се опитат да намерят компромисен вариант, за да може на 
този обект да има човек, който да се грижи и поддържа. Тя добави, че ако е нужно да се 
удължи срока, да се внася наем, но да има човек там. 
Г-н Грохчев изказа мнение, че напълно подкрепя г-жа Йотина. 
Г-н Чолаков – кметски наместник на село Бенковски каза, че положението с тока е 
също трагично и само за него на г-н Стоичков ще са му нужни много пари и време 
докато оправи щетите. 
Г-н Стоичков, който присъстваше на заседанието на ОбС Мирково поиска думата и 
след като му беше предоставена каза, че  хижата е в абсолютно окаяно състояние. Той 
добави, че тя в момента се наводнява. 
Г-н Мутафов поиска становището на комисията по устройство на територията, пътна и 
селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково. 
Г-н Данкин каза, че комисията излезе със становище : Дава съгласие за приемане на 
проекта за решение , предложен в докладната записка.  
 
Адвокатката на г-н Стоичков поиска думата и каза, че не е съгласна с така написаната 
докладна записка, тъй като срока записан в нея е прекалено кратък.                                                    
 
Г-жа Илиева се обърна към г-н Стоичков с въпроса: „Вие какъв срок предлагате?“ 
Г-н Стоичков отговори, че според него са нужни поне 5 години и наема да падне на 
половина иначе ще се откаже. Той добави, че става въпрос за страшно много пари и 
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обясни, че в момента понеже носи отговорност за този обект , плаща на охрана, за да 
стои там. 
Г-н Грохчев предложи да се отложи  разглеждането на докладната за следващото 
заседание когато ще  се е събрала комисия и ще е ясно за какви средства точно става на 
въпрос. 
Г-н Митков – кметски наместник на село Смолско каза, че от както е строена тази хижа 
, не е правен ремонт. Той добави, че е цяло чудо, че не е паднала до сега. 
Г-жа Шопова предложи да се вземе решение поне за срока, за да може да работи и да си 
оформи документите. 
Г-жа Йотина  се обърна към всички присъстващи като каза, че всички взаимно искат да 
си помогнат и никой няма интерес да се загуби наемателя, затова тя предложи да се 
гласува докладната записка, за да не спира процеса и срока да е за една година като 
веднага след като мине комисия и се разбере реално какво и колко ще се прегласува 
срока и ще има анекс към договора. Тя попита г-н Стоичков дали е съгласен да е така. 
Г.-н Стоичков се съгласи. 
 
Г-н Мутафов подложи предложението на гласуване . 
 
С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл.21, ал.1 , т. 8 и т. 23 от ЗМСМА 
ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 449 

            ОбС Мирково реши: 
I.  Да се сключи допълнително споразумение  към договор за наем № 25 / 

13.03.2014 год., между Венцислав Стоичков и община Мирково за недвижим 
имот частна общинска собственост - хижа „Опор“, представляващ 
триетажна сграда със застроена площ от 180 кв.м. в местността 
„Чорбаджийско бачище“ в землището на село Смолско /АЧОС №101 от 
17.10.1997 год. на кмета на Община Мирково / при следните параметри: 
1. Гратисен период от една година, през който наемателя да не плаща наем . 
2. Да се назначи комисия от кмета на Община Мирково, която в 
присъствието на наемателя Венцислав Стоичков да приеме  количествено-
стойността сметка за необходимия ремонт. 

II. Възлага на кмета на Община Мирково да сключи допълнително споразумение 
към договор за наем № 25 / 13.03.2014 год. на Община Мирково, съгласно 
определените параметри от ОбС Мирково, както и да  изпълни процедурите за 
свикване на комисия да приеме  количествено-стойността сметка за необходимия 
ремонт на недвижим имот частна общинска собственост- хижа „Опор“, 
представляващ триетажна сграда със застроена площ от 180 кв.м. в местността 
„Чорбаджийско бачище“ в землището на село Смолско /АЧОС № 101 от 17.10.1997 
год. на кмета на Община Мирково/. 
 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 449 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-н Пенчо Стойков, г-жа 
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Иванка Македонска – Гинина ,  г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов 
Македонски, г-н Петър Грохчев  и  г-н Асен Юруков. 

По точка 12 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-жа Добринка Шопова, за да 
обясни докладната записка. 
Г-жа Шопова обясни, че подобен случай е имало вече в село Смолско. Тя добави, че 
става на въпрос за г-н Стоимен Лисев и пусната от него молба. Г-жа Шопова обясни, че 
ще бъде извършена замяна от улица към имот и обратно, като разликата в квадратите 
ще се доплати. 
Г-н Мутафов даде думата на г-н Данкин – председател на комисията по устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково, за да изкаже 
становището на комисията. 
Г-н Данкин каза, че становището на комисията е :  С два гласа „ЗА“, комисията дава 
съгласие за сключване на договор за замяна на придавани и отнемани части от 
улици с осови точки 128-127 и 127-102 и придавани и отнемани части от УПИ IV-
208 кв.24 по плана на с.Буново, одобрен със заповед № 2555/1966 година на кмета 
на Община Мирково. 

Г-н Мутафов попита дали има въпроси и предложения по докладната записка, и след 
като се убеди, че такива няма подложи на гласуване дванадесета точка от дневния ред 
на гласуване. 

 
С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  и във 
връзка с чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.9 от НРПУРОИ и чл.15, ал.1, ал.2 и 
ал.5 от ЗУТ,  ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 450 

     ОбС Мирково реши: 
1. Да се извърши замяна на  придавани и отнемани части от улици с осови 

точки 128-127 и 127-102 и придавани и отнемани части от УПИ IV-208 кв. 24 
по плана на село Буново със Заповед № 2555/1966 г. на Кмета на Община 
Мирково. 

2. Замяната по точка 1 да се извърши по приложените към докладната 
записка пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител. 

3. Възлага на кмета на Община Мирково да сключи договор за уреждане на 
регулационните сметки със собственика на УПИ IV-208 кв. 24 Стоимен 
Асенов Лисев. 

 

 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 450 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-н Пенчо Стойков, г-жа 
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Иванка Македонска – Гинина ,  г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов 
Македонски, г-н Петър Грохчев  и  г-н Асен Юруков. 

По точка 13 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-жа Венелина Божкова – 
служител към Община Мирково, за да обясни докладната записка. 
Г-жа Божкова  обясни, че това е редовна процедура всяко читалище на територията на 
Община Мирково да предложи свой отчет за изминалата година и ОбС Мирково да го 
гласува. Тя добави, че отчета е кратък и ясен, но ако има въпроси ще отговори на тях. 
Г-н Мутафов даде думата на г-жа Гинина – председател на комисията по  образование, 
култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС 
Мирково, за да изкаже становището и. 
Г-жа Гинина каза, че становището на комисията е: Приема отчета за дейността на НЧ 
„Любен Каравелов - 1927“ с.Каменица за 2013 г. 
 
Г-н Мутафов попита дали има въпроси и предложения по докладната записка, и след 
като се убеди, че такива няма подложи на гласуване тринадесета  точка от дневния ред 
на гласуване. 

 
С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и 
чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища,  ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 451 

     ОбС Мирково  реши: 
 
Приема отчета за дейността на НЧ „Любен Каравелов - 1927“ с.Каменица за 2013г. 
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 451 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-жа Иванка Македонска 
– Гинина ,  г-н Велко Георгиев Лисев,  г-н Илия Христов Македонски,  г-н Петър 
Грохчев,  г-н Пенчо Стойков  и  г-н Асен Юруков. 

По точка 14 от дневния ред г-н Мутафов даде думата на г-жа Радка Илиева – служител 
„Социални услуги“ в Община Мирково, за да обясни докладната записка. 

Г-жа Илиева обясни, че става въпрос за изготвен Общински план на младежта за 2014 
година. В него подробно е описано всичко и материала е раздаден на всеки общински 
съветник. Тя добави, че ако има въпроси ще отговори на тях. 

Г-н Мутафов даде думата на г-жа Гинина – председател на комисията по  образование, 
култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС 
Мирково, за да изкаже становището и. 
Г-жа Гинина каза, че становището на комисията е: Приема Общински план за 
младежта за 2014 година. 
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След като не постъпиха запитвания към точката, г-н Мутафов я подложи на гласуване. 
 
С 8 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл.21, ал.1,  т.23  от ЗМСМА,  ОбС 
Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 452 

     ОбС Мирково реши: 
 
Приема Общински план за младежта за 2014 година. 
 
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 452 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-жа Иванка Македонска 
– Гинина ,  г-н Велко Георгиев Лисев,  г-н Илия Христов Македонски и г-н Петър 
Грохчев. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха г-н Пенчо Стойков  и  г-н Асен Юруков. 

 
По първата докладна записка в точка „Други“ от дневния ред, г-н Мутафов се обърна 
към г-жа Гинина за становище на комисията по  образование, култура, здравеопазване, 
социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково. 
Г-жа Гинина каза, че становището на комисията е: Приема отчета за дейността на НЧ 
„Христо Ботев - 1884“ с.Мирково  и финансовия отчет на Проверителната 
комисия към него за 2013 г. 
  
Г-н Мутафов даде думата на г-н Спас Шутов- секретар на читалището да се изкаже. 
Г-н Шутов обясни подробно, че отчета на читалището е приет на събрание на членовете 
и всички процедури са спазени. Той прикани присъстващите общински съветници да 
попитат, ако нещо не е ясно. 
Г-н Петър Грохчев и г-жа Добринка Илиева не гласуваха, поради наличие на конфликт 
на интереси, за което са подали декларация по  чл.12, т.4 от Закона за предотвратяване 
и установяване конфликт на интереси. 

 
След като не постъпиха запитвания към точката, г-н Мутафов я подложи на гласуване. 
 
С 5 гласа „ЗА” , 2 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 8 
гласували  общински съветника и на основание чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА  и 
чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища,  ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 453 

     ОбС Мирково реши: 
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     Приема отчета за дейността на НЧ „Христо Ботев - 1884“ с.Мирково  и 
финансовия отчет на Проверителната комисия към него за 2013 г. 
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 453 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Иванка Македонска – Гинина и  г-н Велко Георгиев 
Лисев. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласува г-н Илия Христов Македонски . С глас 
„ПРОТИВ“ гласуваха г-н Пенчо Стойков  и  г-н Асен Юруков. 

По втората докладна записка в точка „Други“ от дневния ред, г-н Мутафов даде думата 
на г-жа Йотина. 
Г-жа Йотина обясни, че от години се правят опити  да се привлекат лекари, които да 
преглеждат в село Буново, но все не става, но сега вече има двама, от които единия 
педиатър, а другия е общо практикуващ и вече са направили оглед на кабинета. Тя 
добави, че и двамата са от град София. 
Г-н Мутафов попита има ли въпроси по докладната записка , и след като се убеди, че 
няма я подложи на гласуване. 
 
С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА  
,  ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 454 

     ОбС Мирково реши: 
 

1. Да бъдат отпуснати средства в размер на  800 /осемстотин/ лева месечно за 
подсигуряване на медицински персонал – двама лекари / педиатър и общо 
практикуващ лекар/, които да извършват прегледи на територията на село 
Буново. 

2. Услугата да бъде предоставяна два пъти седмично, по допълнително 
утвърден график. 

3. Паричните средства да бъдат обезпечени от бюджета на Община Мирково, 
Дейност 469 – Други дейности по здравеопазването, § 0202 – 
Възнаграждения и плащания на персонал по извън трудови  
правоотношения. 

 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 454 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-жа Иванка Македонска 
– Гинина ,  г-н Велко Георгиев Лисев,  г-н Илия Христов Македонски,  г-н Петър 
Грохчев,  г-н Пенчо Стойков  и  г-н Асен Юруков. 

 
По третата докладна записка в точка „Други“ от дневния ред, г-н Мутафов даде думата 
на г-жа Йотина за разяснение. 
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Г-жа Йотина обясни, че поради навършване на една година от кончината на известния 
художник  от село Мирково - Цвятко Балев, Община Мирково има намерение да му 
присъди  посмъртно  „Почетен гражданин на община Мирково“,   да бъде дадено име 
на улица на името на Цвятко Балев, да бъдат отпуснати  финансови средства за 
създаване и изработване на барелеф  на фасадата на родния му дом, и да бъдат 
отпуснати  финансови средства за създаване и изработване на надгробен паметник на 
художника. 
Г-н Мутафов даде думата на г-н Данкин – председател на комисията по устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково, която 
единствена е разглеждала докладната записка, да изкаже становището и. 
Г-н Данкин каза, че становището на комисията е: Дава съгласие за  присъждане 
посмъртно  „Почетен гражданин на община Мирково“, на художника Цвятко 
Балев, даване име на улица на името на Цвятко Балев, отпускане финансови 
средства за създаване и изработване на барелеф  на фасадата на родния му дом, и 
отпускане финансови средства за създаване и изработване на надгробен паметник 
на художника. 

Г-н Мутафов попита има ли въпроси и предложения по докладната записка, и след като 
се убеди, че такива няма я подложи на гласуване. 

 

С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 10 
гласували  общински съветника и на основание чл.21,ал.1, т.18 и т.22  и чл.21, ал.2 
от ЗМСМА  ,  ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 455 

     ОбС Мирково реши: 
1. Да бъде присъдено  посмъртно на художника Цветко Балев званието 

„Почетен гражданин на община Мирково“. 
2. Новообразуваната улица, находяща се в местността „Балъковец“/ под гара 

Мирково/ да бъде наречена Цветко Балев. 
3. Да бъдат отпуснати финансови средства за създаване и изработване на 

барелеф, който да бъде поставен на фасадата на родния дом на Цветко 
Балев. 

4. Да бъдат отпуснати финансови средства за създаване и изработване на 
надгробен паметник на Цветко Балев. 

5. Паричните средства за създаване и  изработка на барелеф и паметна плоча 
да бъдат обезпечени от бюджета на Община Мирково, Дейност 759 – Други 
дейности по култура, § 1020 – Разходи за външни услуги. 

 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 455 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-жа Иванка Македонска 
– Гинина ,  г-н Велко Георгиев Лисев,  г-н Илия Христов Македонски,  г-н Петър 
Грохчев,  г-н Пенчо Стойков  и  г-н Асен Юруков. 
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По четвъртата докладна записка в точка „Други“ от дневния ред, г-н Мутафов даде 
думата на г-н Нешков инспектор ОР при РУП Пирдоп, за да  запознае присъстващите с 
отчета за дейността на служителите към РУП Пирдоп, обслужващи територията на 
Община Мирково. 
Г-н Нешков обясни, че няма съществени изменения спрямо предишната година. Той 
каза, че разкриваемостта  на престъпленията е 40%, като най-висок процент 
престъпления отново са на територията на Община Мирково, защото  територията е 
голяма  и в нея са включени 5 села. Г-н Нешков обясни, че е трудно служителите да 
бъдат на толкова места едновременно, а изтъкна и факта, че от 5 служители в момента 
са само 3-ма. 
Г-н Мутафов се обърна с въпрос към г-н Нешков дали е възможно да се направи нещо 
по въпроса с хората каращи автомобилите си като на мото писта и разказа как всяка 
вечер на паметника, който е в центъра на селото се събират младежи, които викат, 
цапат и нарушават обществения ред. 
Г-н Нешков отговори, че за да се напише акт на шофьорите, които препускат колите си 
с превишена скорост , то същите трябва да се хванат на място или да има писмен 
сигнал и свидетели за това. Той обясни, че такива няма или пък има, но не искат да 
свидетелстват. Той поясни, че е много трудно, тъй като една кола на полицията обикаля 
8 населени места. 
Г-н Митков- кметски наместник на село Смолско каза, че не само в Мирково има 
проблеми и даде пример със Смолско където хората пият и карат колите си. Той разказа 
още, че в селото не е виждал полиция. 
Г-н Нешков отговори, че е наясно с това , но не е съгласен, че полиция не ходи там, 
защото той лично е бил два пъти дежурен през седмицата и лично е ходил в селото. 
Г-жа Коевска – кметски наместник на село Буново поиска думата, и след като и беше 
предоставена изказа мнение, че лично тя е доволна от служителите на реда, защото 
редовно ходят в село Буново и всичко е  много по-различно, тъй като няма престъпни  и 
хулигански прояви както е било преди това. 
Г-н Атанасов  - кметски наместник на село Каменица също поиска думата и когато му 
беше предоставена каза, че също е доволен, че има служители, които обикалят в село 
Каменица и лично той е бил проверен преди няколко дни преди да влезне в селото от 
служителите на реда. 
Г-н Лисев напусна заседанието, след като попита за това председателя на ОбС 
Мирково. 
Г-н Мутафов попита има ли въпроси по докладната записка, и след като се убеди, че 
няма я подложи на гласуване. 
 
С 9 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 9 
гласували  общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА ,  ОбС 
Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 456 

 ОбС Мирково реши: 
 Приема отчет- анализ на служителите към РУП Пирдоп, обслужващи 
територията на Община Мирково. 
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По петата докладна записка в точка „Други“ от дневния ред, г-н Мутафов даде думата 
на г-н Данкин – председател на комисията по устройство на територията, пътна и 
селищна мрежа, околна среда към ОбС Мирково, за да изкаже нейното становище, тъй 
като само тя е разглеждала на свое заседание докладната записка. 
Г-н Данкин каза, че комисията не е излязла със становище по точката. 
Г-н Грохчев попита дали да гласува като е член на пенсионерски клуб „Здравец“ 
с.Мирково, но в крайна сметка реши да не гласува и каза, че ще подаде декларация по 
чл.12, т.4 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси. 

Г-н Мутафов попита има ли въпроси и предложения по докладната записка. Такива не 
постъпиха и той я подложи на гласуване. 
 
С 6 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 8 
гласували  общински съветника и на основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА 
и чл. 11 във връзка с чл. 21, предл. 1-во от  НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ В 
ОБЩИНА МИРКОВО,  ОбС Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 457 

 ОбС Мирково реши: 
1. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 5 000 / пет хиляди/ лева 

за организиране на пролетни екскурзии на пенсионерите от пенсионерските 
клубове на територията на Община Мирково. 

2. Паричните средства за екскурзиите да бъдат обезпечени от бюджета на 
Община Мирково, Дейност 759 – Други дейности по култура, § 1020 – 
Разходи за външни услуги. 

 
 
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 457 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева,  г-жа Иванка Македонска 
– Гинина  и   г-н Илия Христов Македонски. С глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуваха  г-н 
Пенчо Стойков  и  г-н Асен Юруков. 

Г-н Мутафов обяви, че с това гласуване дневният ред е изчерпан. Той запозна 
присъстващите с обяснителната записка постъпила в точка  16 от дневния ред  
„Изказвания ,питания, становища и предложения на граждани по чл.68, ал.3 от 
Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково“.  
Той попита има ли въпроси и изказвания. Такива не бяха направени и председателя 
даде думата на присъстващи и гости да задават въпроси и изкажат мнение по въпрос, 
който ги интересува. 
Г-жа Йотина се обърна към г-н Грохчев с въпроса защо като заедно са пили и яли в 
Сърбия с пенсионерите, той я е  подал на комисията за конфликт на интереси , в МВР 
София област и в ред проверяващи  институции. 
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Г-н Грохчев отговори: „ Да, вярно пихме и ядохме заедно, но ти Цецо се изхвърли, че 
ще платиш сметката.“ 
Г-жа Йотина каза: „Цура се изхвърли, а Грохчо го съобщи. Как не те е срам да го 
направиш и да ме подадеш за онова невинно момче, което почина? Грехота е, че му 
надигаме кокалите. Ти помниш ли когато дойде да ми се молиш за 3 000 лева, че ти 
трябвали да си направиш операция? Пак бях в нарушение, но ти дадох . Нали? Защо 
тогава не го повдигна на въпрос? Когато се касае нещо за теб - може, но щом е за друг- 
не може!“ 
Г-н Грохчев: „ Цуре, ти даде  30 000 лева за болницата без да ни попиташ.“ 
Г-н Мутафов: „ Г-н Грохчев, Вие спомняте ли си когато дадохте разрешение да се 
отпуснат 20 000 лева за болницата без да ни попитате?  И тогава  нямаше решение на 
Общинския съвет, но парите се преведоха и болницата се спаси нали?“ 
Г-н Грохчев: „ Никога не съм давал разрешение от името на Общинския съвет.“ 
Г-н Мутафов: „ За Ваша информация г-н Грохчев думите са Ви протоколирани и спрете 
да манипулирате хората по подобен долен начин.“ 
Невена Козарева – жител на село Мирково попита защо г-жа Стоянка Македонска не 
присъства на заседанията на комисиите към ОбС Мирково и на редовните заседания. 
Попита как е възможно да получава пари за работа, която не е извършила. 
Г-н Мутафов отговори, че точно затова е поискал да се направи промяната в 
Правилника на ОбС, защото не е редно едни да работят , други не, а накрая всички да 
получават еднакви възнаграждения. Той добави, че предстои самия той да внесе отчет 
за дейността на ОбС Мирково и ще стане ясно кой кога е присъствал и кой не. 
В 15,34 часа, г-н Мутафов закри 32-то редовно заседание на Общински съвет Мирково. 
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