
 

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

 

 
 
 
 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

От протокол №  10/29.05.2012 година 
 
  Относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
                                                                          
  С 10 гласа „ ЗА” от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 8, 
ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА ,  ОбС Мирково взе: 

  
РЕШЕНИЕ № 106  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    Приема нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. 
.......................................................................................................................................................                                                

Относно: Отмяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, която е приета с решение №111 по Протокол ХV/17.11.2008 г. 
 
     С 10 гласа „ ЗА” от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 
21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА ,  ОбС Мирково взе: 

  
РЕШЕНИЕ № 107  

 
    Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с решение №111 по Протокол ХV/17.11.2008 г. 
....................................................................................................................................................... 
 
       Относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост в Община Мирково за 2012 г.  
 
   С  10  гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание:  
чл. 21, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково 
взе: 

РЕШЕНИЕ № 108 
 

     1. Приема актуализация на Програма за управление и разпореждане  с имоти 
общинска собственост в Община Мирково за 2012 г. по приложен списък на имотите, 
с които Община Мирково има намерение да извършва разпоредителни действия като 
отдаване под наем, продажби. 
...................................................................................................................................................... 



 
       Относно: Продажба на недвижими имоти  - частна общинска собственост: 1) ливада, 
VІІІ кат. с площ 5,528 дка, ПИ № 007053 по КВС землище с. Мирково ( АЧОС № 1226 от 
02.12.2011 год.) и 2) нива, V кат. с площ 2,236 дка, ПИ № 047193 по КВС землище с. 
Мирково (АЧОС № 1225 от 02.12.2011 год. 

 
  С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 
21, ал. 1, т. 8,  от ЗМСМА и чл. 35 ал. 1, ал. 6 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ и 
във връзка със заявление с вх. № РД-94И-19-2/22.11.2011г. от Иван Димитров Данкин 
ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 109  
 
 1. Да се извърши продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, 

представляващи: 1) ливада, VІІІ кат. с площ 5,528 дка, ПИ № 007053 по КВС землище с. 
Мирково ( АЧОС № 1226 от 02.12.2011 год.) и 2) нива, V кат. с площ 2,236 дка, ПИ № 
047193 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1225 от 02.12.2011 год.). 

2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестнен конкурс при следните 
параметри:  
  А) Начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител – 1) 439 лв/дка 
пазарна цена за имот ПИ № 007053 по КВС землище с. Мирково с площ от 5.528 дка за 
сумата от 2 427 лв. (две хиляди четиристотин двадесет и седем лева). И 2) 551лв. / 
дка пазарна цена за имот № 047193 по КВС землище с. Мирково с площ от 2.236 дка 
сумата от 1 233 лв. (хиляда двеста тридесет и три лева). 
3 Възлага на Кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и 
сключването на договор за продажба. 
...................................................................................................................................................... 
 
    Относно: Продажба на недвижими имоти  - частна общинска собственост: 1)нива, V 
кат. с площ 1,022 дка, ПИ № 026008 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1108 от 
16.12.2010 год.) и 2) ливада Х кат. с площ 2,326 дка, ПИ № 005006 по КВС землище с. 
Мирково ( АЧОС № 1210 от 10.06.2011 год.) 
 
  С  9 гласа „ ЗА”  от общо 9  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 
21, ал. 1, т. 8,  от ЗМСМА и чл. 35 ал. 1, ал. 6 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ и 
във връзка със заявление с вх. №РД-94С-63-1 / 11.01.2011г. от Силвия Борисова 
Стоичкова – Коленцова от с. Мирково и РД94С-72-1 / 27.05.2011г. от Стамен 
Цветанов Македонски, ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 110  
 
       1. Да се извърши продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, 
представляващи:  1) нива, V кат. с площ 1,022 дка , ПИ № 026008 по КВС  землище с. 
Мирково ( АЧОС № 1108  от 16. 112. 2010 год.  ) и  2) ливада, Х кат. с площ 2,326 дка , 
ПИ № 005006 по КВС  землище с. Мирково      ( АЧОС № 1210  от 10. 06. 2011 год. ). 
        2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестени конкурси при следните 
параметри: 

А) начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител  –1) 570 лв. / дка   
пазарна цена за имот ПИ № 0026008  по КВС  землище с. Мирково с площ от 1.022 дка 
за  сумата от 583  лв. ( петстотин осемдесет и три  лева). и  2) 429 лв. / дка   пазарна 
цена за имот №  005006 по КВС  землище с. Мирково с площ от 2.326 дка за  сумата 
от 998  лв. ( деветстотин  деветдесет и осем   лева). 

3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публично 
оповестени конкурси и сключването на договори за продажба. 

.......................................................................................................................................... 



                                       
   
   Относно: Отдаване под наем на две помещения с площ от 9 кв. м. и помещение от 18 
кв. м. на общински пазар с. Мирково, актувани с АЧОС № 2 от 01.12.1997 год. и във 
връзка с молби с вх. № РД – 94В – 53 – 1 / 10.02.2012 год. от Виолета Светославова 
Милчева и с вх- № РД  - 30 – 235 – 1/ 13.01.2012 год. от ЕТ „Димитър Алтабанов”, гр. 
Пазарджик, ул. „Кокиче” № 16.                                                                                                         
 
   С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 
21, ал. 1, т. 8,  от ЗМСМА и чл. 14 ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 111 

 
  

1. Да се отдадат под наем две помещения с площ от 9 кв. м. и помещение от 18 кв. 
м. на общински пазар с. Мирково, актувани с АЧОС № 2 от 01.12.1997 г. при 
следните условия: 
А) минимален размер на месечния наем за помещение от 9 кв. м. – 50 лв. без ДДС; 

       Б) минимален размер на месечния наем за помещение от 18 кв. м . – 60 лв. без ДДС; 
       В) максимален срок на договора до 10 години. 
2. Да се възложи на Кмета на Общината да проведе публични конкурси и да сключи 
договори за наем. 
....................................................................................................................................................... 
   Относно: Отдаване на ретланслатор в местността „Гълъбец” в землището на с. 
Буново, актуван с АЧОС № 148А от 25.07.2001 год. и във връзка с молби с вх. № РД – 
30 – 03 – 1 / 24.02.2012 от Мобилтел ЕАД. 
 
 
   С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 
21, ал. 1  т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС и чл. 18, ал. 2 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 112 
 
1. Да се отдадат под наем ретланслатор в местността „ Гълъбец” в землището на с. 
Буново, актуван с АЧОС № 148А от 25.07.2001 г. при следните условия: 
   А)минимален размер на месечния наем – 350. 00(триста и петдесет)лв. без ДДС; 
   Б) максимален срок на договора до 10 години. 
2. Да се възложи на Кмета на общината да проведе публичен конкурс и да сключи до-
говор за наем. 
....................................................................................................................................................... 
   Относно: Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 
Мирково 2012 година  
 
  С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 
21, ал. 2 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 113 

 Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мирково. 
   .................................................................................................................................................... 
   Относно: Изработване на Проект на канализация на ул. „Тиха”.                                                                                                     



  С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание:  
чл.21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 114 

  
   Изработването на проекти за канализация на  всички улици, които имат нужда, да 
бъдат  включени  в проекто – бюджет  2013 година. 
 ......................................................................................................................................................  
 Относно: Кандидатстване по проект „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.   
 
   С  8 гласа „ ЗА”  и 2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10  присъстващи Общински 
съветника и на основание:  чл. чл. 21, ал.(1), т. 23 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:  

 
РЕШЕНИЕ № 115 

 
     1. Дава съгласие Община Мирково да кандидатства по мярка 226 „Възстановяване 
на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 година с проект „ 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”.  
    2. Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование „ 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”, 
отговарят на приоритетите от Плана за развитие на Община Мирково 2007-2013 
година. 

3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за проектиране на работен 
проект „ 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”.  

....................................................................................................................................................... 
   Относно:    Отмяна на  решение № 97 по Протокол 9/17.04.2012 г. 
 
  С  8 гласа „ ЗА”  и 2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10  присъстващи Общински 
съветника и на основание: чл. 21, ал.1 т. 23  от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:  

 
РЕШЕНИЕ № 116 

 
    Отменя решение № 97 по Протокол 9/17.04.2012 г. , с което ОбС с. Мирково 
взима решение Община Мирково да не кандидатства по мярка 226 „Възстановяване 
на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 година с проект „ 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”.  

....................................................................................................................................................... 
   Относно:   Кандидатстване по проект „Рехабилитация на уличната мрежа на 
населените места в Община Мирково”.                                                                                                            
 
С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 
21, ал.(2) от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:  

 
РЕШЕНИЕ № 117 



 
   1. Одобрява кандидатстването по Програма за развитие на селските райони 
2007-2013 година с проект „ Рехабилитация на уличната мрежа на населените  
места в Община Мирково”, съгласно реда и начина, определен от Разплащателна 
агенция и Министерство на земеделието и храните.  
   2. Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование: „ Рехабилитация 
на уличната мрежа на населените места в Община Мирково”,  
отговарят на приоритетите от Плана за развитие на Община Мирково 2007-2013 
година. 
   3. Възлага на Кмета на Община Мирково да подпише договор за консултантски 
услуги и проектиране на настоящия проект. 

...................................................................................................................................................... 
   Относно:   Учредяване и участие на Община Мирково в регионално сдружение на 
общини „Средногорие”, за извършване на обществено полезна дейност с нестопанска 
цел.                                                                                 
      
    С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 
21, ал. 1, т. 15,  от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:  

 
РЕШЕНИЕ № 118 

 
1. Общински съвет Мирково дава съгласие за учредяване и участие на Община 

Мирково в регионално сдружение на общини „ Средногорие”, за извършване на 
обществено полезна дейност с нестопанска цел. 

2. Определя за представител на Община Мирково в в регионалното сдружение на 
общини  „Средногорие” – Цветанка Петкова Йотина – Кмет на Община 
Мирково. 

3. Възлага на Кмета на Общана Мирково за всички предприети действия от 
регионалното сдружение да уведомява Общински съвет Мирково на следващо 
заседание. 

 ..................................................................................................................................................... 
   Относно: Продажба на два броя трактори, активи на „МИРКОВО” ЕООД (в 
ликвидация)  .         
  С  9 гласа „ ЗА”  и 1 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10  присъстващи Общински 
съветника и на основание: чл. 12, ал 2 от НУПООЧКТД и чл. 21, ал.1, т. 8, т.9 и от 
ЗМСМА,  ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 119 
 
     Да бъдат продадени чрез търг следните активи на „ Мирково” ЕООД (в 
ликвидация), като минималната продажна цена в лева е следната: 
 
№ АКТИВ Първоначална цена в лева 

1. Колесен трактор марка-модел МТЗ-829, с 
регистрационен номер СО02533, рама № 454228, 
двигател № 020084(по документ за регистрация), а 
в действителност №024151. 

5.676 

2. Колесен трактор марка-модел МТЗ-892, с 
регистрационен номерСО02532, рама № 455075, 
двигател № 024151. 

5.676 

     
   ................................................................................................................................................. 



   Относно: Заявление от Траяна Пердева, относно: Удължаване на работното време. 
 
  С 6 гласа „ ЗА”, 3 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 1 глас против общо 10  присъстващи 
Общински съветника и на основание: чл. 21, ал.1 , т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, 
ал. 2в от Наредбата за опазване на обществения ред в Община Мирково, ОбС с. 
Мирково взе:  

РЕШЕНИЕ № 120 
  
    Общински съвет с Мирково дава съгласие за удължаване на работното време с 1 
(един) час на търговски обект Бирария „ Йотин”, наета от ЕТ „ Траяна-75”-  
собственик Траяна Василева. 
..................................................................................................................................................... 
   Относно: Молба за финансова помощ от г –н Стефан Балабанов, гражданин от с. 
Каменица 
  С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 
21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 121 

  
    1. Г – н Стефан Балабанов от с. Каменица да предостави необходимите документи 
според Наредбата за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община 
Мирково и становище от Комисията. 
  2. Преразглеждане на молбата от ОбС.    
...................................................................................................................................................... 
     Относно: Молба от г – н Крум Пердев – Председател на пенсионерски клуб 
„Здравец”, относно: Отпускане  на сума за подменената дограмата в  клуба на 
пенсионерите.  
   С 8 гласа „ ЗА”, 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 1 глас против общо 10  присъстващи 
Общински съветника и на основание: чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА,  ОбС с. Мирково 
взе:    

РЕШЕНИЕ № 122 
 
    Да не се отпуска сумата от 2, 500 лв. за подменената дограма в пенсионерски клуб 
„ Здравец”, с. Мирково, поради несъгласуване с ОА и ОбС преди извършване на 
ремонта.  
...................................................................................................................................................... 
     Относно: . Молба от Стоянка Великова Синигерова, относно: Отпускане на 
финансова помощ за вграждане на лещи. 
  С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 
21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

 
  РЕШЕНИЕ № 123 

     
  1. Г – жа Стоянка Великова Синигерова от с. Мирково, да предостави необходимите 
документи според Наредбата за социално подпомагане на граждани от бюджета на 
Община Мирково и становище от Комисията. 
  2. Преразглеждане на молбата от ОбС.    
...................................................................................................................................................... 
   Относно: Кандидатстване на Община Мирково по мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности” от програма за развитие населските райони 2007-2013 г. с 
проект „Подкрепа за развитие на интегриран туризъм в община Мирково” 
 
 



   С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 
23, ал. 1 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 124 

 
      1. Кандидатстването на Община Мирково за безвъзмездна финансова помощ по 
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие 
на селските райони 2007-2013 с проект „ Подкрепа за развитие на интегриран селски 
туризъм в община Мирково” 
    2.Потвърждава ,че всички дейности по проект„ Подкрепа за развитие на 
интегриран селски туризъм в община Мирково” отговарят на приоритетите от 
Плана за развитие на Община Мирково 2007-2013г и Стратегическия план за развитие 
на туризма в община Мирково 2010-2012г.  
    3.Възлага на Кмета на Община Мирково да подпише договор за консултантски 
услуги и проектиране на настоящия проект. 
    4. Обектите на инвестицията няма да генерират печалба, по смисъла на    
дефиницията в §1 т.24 от Допълнителните разпоредби на Наредба 32/12.09.2008г. на 
МЗХ. 
...................................................................................................................................................... 
    Относно: Обилен теч от покрива на деската градина и при възможност да се 
подсигурят средства за ремонт. 
 
    С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание:  
чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 125 

  
     Възлага на Кмета на Община Мирково да назначи  Експертно лице, което  да 
установи проблема, който е възникнал на покрива на ОДЗ „ Дора Габе” с. Мирково. 
    .................................................................................................................................................. 
    Относно: Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
приоритетна ос 5.”Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Име 
на схемата „Помощ в дома”. 
 
    С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 
21, ал.1, т. 12 и т. 23 от  ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 126 

 
1. Дава съгласие за кандидатстване с проект по схема за безвъзмездна финансова 
помощ BG051РО001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” за създаване на Център за услуги в 
домашна среда по реда на чл. 52 от ЗОС.  

.......................................................................................................................................... 
    Относно: „Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда”, съдадено 
по проект по схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051РО001-5.1.04 „ПОМОЩ 
В ДОМА”. 
    С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 
21, ал.1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от  ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 127 

 
 
 



 
  1. Приема Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда”, създадено 
по проект по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 „ПОМОЩ 
В ДОМА”. 
.......................................................................................................................................................                                                                                
    Относно: : Във връзка с кандидатстване с проект по схема  „Помощ в дома” да се 
приеме тарифа за определяне на потребителските такси, заплащани в Център за услуги 
в домашна среда. 
 
    С  10 гласа „ ЗА”  от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 
21, ал.1, т. 7  и ал. 2 от  ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 128 

 
     Приема актуализация на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково в част – Раздел 
ІІІ- Такси за детски ясли, детски градини, домове за  социални грижи, лагери и други  
общински социални услуги, като се добавя чл.24а. Във връзка с кандидатстване с 
проект по схема „ Помощ в дома” и се приема тарифа за определяне на 
потребителските такси, заплащани в Център за услуги в домашна среда. 
   
 
 
 
Председател на ОбС 
/Петър Грохчев/ 
 
 
 
 


