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                                                                            ДО   
       ЦВЕТАНКА ЙОТИНА 
       КМЕТ НА ОБЩИНА 
       МИРКОВО 

            
 

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
                                                         

От протокол № ХІV/ 26.09.2008 година 
Относно: Самостоятелни паралелки с брой ученици по - малък от максималния брой. Варианти 
за организация на учебната дейност - групи за ПИГ. 
 
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 № 102 
1.Определя минимален брой 10 /десет/ за ІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ класове в ОУ „Г. Бенковски” 
с.Мирково                                                           

         2.Дава съгласието си, за откриване на два броя ПИГ, както следва: 
          - 1 група 1 - 4 клас; 
          - 1 група 5 - 8 клас 
 
Относно: Удостояване със званието” Почетен гражданин на Община Мирково” професор- 
доктор на историческите науки Дойно Христосков Дойнов. 
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 
22  от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 103 
Удостоява със званието” Почетен гражданин на Община Мирково” професор доктор на 
историческите науки  Дойно Христосков Дойнов 
 
Относно:  Удостояване със званието” Почетен гражданин на Община Мирково” офицер от 
резерва, полковник Иван Харалампиев Бедрозов.                                                                                             
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 
22  от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 104 
Удостоява със званието” Почетен гражданин на Община Мирково” офицер от резерва, 
полковник Иван Харалампиев Бедрозов. 
 
Относно: Отсичане на общински тополи в поречието при сливането на река Мирковска и река 
Буновска в землището на с. Мирково.                                                                                                                                      
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 
8  от ЗМСМА, ОбС взе:   

РЕШЕНИЕ № 105 
1. Възлага на кмета на Общината да организира изсичането на пет броя тополи в поречието 
при сливането на река Мирковска и река Буновска в землището на с. Мирково. 
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2. Възлага на кмета на Общината да организира оглед на територията на Община Мирково 
за застрашаващи живота и имуществото на жителите дървета, и предприеме 
необходимите действия за тяхното премахване. 
 
Относно:  Искане на отчет за работата на обслужващото звено към РПУ гр. Пирдоп на 
територията на Община Мирково. 
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, 
т.23  от ЗМСМА, ОбС взе:      

РЕШЕНИЕ № 106 
1.  Обслужващото звено към РПУ гр. Пирдоп на територията на Община Мирково да 
подготви и даде отчет за работата си през изтеклото полугодие. 
 2.  Обслужващото звено към РПУ гр. Пирдоп на територията на Община Мирково да 
предпиеме мерки за опазване на обществения ред и спазване на закона за Движение по 
пътищата. 
 
Относно: Участие на Община Мирково в учредяване на „Местна инициативна група – 
Средногорие”. 
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21,ал. 1, т. 
15 от ЗМСМА, ОбС взе:              

РЕШЕНИЕ № 107 
 1.   Общински съвет с. Мирково, дава съгласието си, Община Мирково да участва в 
учредяването на Сдружение с идеална цел за обществена полза,” Местна инициативна група 
– Средногорие” с адрес и седалище с. Челапеч, област Софийска, бул. „Трети март” № 1, с 
оглед постигане на устойчиво развитие на Общините в район Средногорие. 
2. За представител на Община Мирково в „Местна инициативна група – Средногорие” 
Общински съвет Мирково определя  г – жа Цветанка Петкова Йотина – кмет на Община 
Мирково. 
 
Относно: Формиране на сляти паралелки и самостоятелни паралелки с брой ученици по - 
малък от максималния брой. 
 
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 № 108 
      1. Определя минимален брой 10 /десет/ за ІІІ, ІV, VІ,и VІІ  класове в ОУ „В. Левски” с. 
Буново ,Община Мирково;                                                       
        2. Дава съгласието си,поради недостатъчен брой ученици в І, ІІ, Vи VІІІ клас, да бъдат 
формирани два броя сляти паралелки от І – ІІ и V – VІІІ клас с минимален брой 10 /десет/ 
ученика.     
 
Относно:Намерение на Община Мирково да осигури на населението сигурност и опазване на 
обществения ред. 
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1 т. 
6., и т. 23. от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 109 
Възлага на кмета на Община Мирково да сключи договор с фирма „Радио Сот” ООД до 
провеждането на конкурс за избор на фирма за охрана 
 
Относно: „Декларация” приета с Решение № 126, т.4.  от 10.09.2008г. на Общински съвет 
Пирдоп, във връзка с извършените съкращения на работещите във ФСМП гр. Пирдоп. 
 



С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал. 1., т. 
23. и ал. 2. от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 110 
Общински съвет Миково подкрепя „Декларация” приета с Решение № 126, т. 4. от 
10.09.2008г. на Общински съвет Пирдоп, във връзка с извършените съкращения на 
работещите във ФСМП гр. Пирдоп. 
 
Относно: Самостоятелни паралелки с брой ученици по - малък от максималния брой. Варианти 
за организация на учебната дейност - групи за ПИГ. 
 
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 № 102 
1.Определя минимален брой 10 /десет/ за ІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ класове в ОУ „Г. Бенковски” 
с.Мирково                                                           

         2.Дава съгласието си, за откриване на два броя ПИГ, както следва: 
          - 1 група 1 - 4 клас; 
          - 1 група 5 - 8 клас 
 
Относно: Удостояване със званието” Почетен гражданин на Община Мирково” професор- 
доктор на историческите науки Дойно Христосков Дойнов. 
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 
22  от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 103 
Удостоява със званието” Почетен гражданин на Община Мирково” професор доктор на 
историческите науки  Дойно Христосков Дойнов 
 
Относно:  Удостояване със званието” Почетен гражданин на Община Мирково” офицер от 
резерва, полковник Иван Харалампиев Бедрозов.                                                                                             
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 
22  от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 104 
Удостоява със званието” Почетен гражданин на Община Мирково” офицер от резерва, 
полковник Иван Харалампиев Бедрозов. 
 
Относно: Отсичане на общински тополи в поречието при сливането на река Мирковска и река 
Буновска в землището на с. Мирково.                                                                                                                                            
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 
8  от ЗМСМА, ОбС взе:  

РЕШЕНИЕ № 105 
1. Възлага на кмета на Общината да организира изсичането на пет броя тополи в поречието 
при сливането на река Мирковска и река Буновска в землището на с. Мирково. 
2. Възлага на кмета на Общината да организира оглед на територията на Община Мирково 
за застрашаващи живота и имуществото на жителите дървета, и предприеме 
необходимите действия за тяхното премахване. 
 
Относно:  Искане на отчет за работата на обслужващото звено към РПУ гр. Пирдоп на 
територията на Община Мирково. 
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, 
т.23  от ЗМСМА, ОбС взе:      

РЕШЕНИЕ № 106 



1.  Обслужващото звено към РПУ гр. Пирдоп на територията на Община Мирково да 
подготви и даде отчет за работата си през изтеклото полугодие. 
 2.  Обслужващото звено към РПУ гр. Пирдоп на територията на Община Мирково да 
предпиеме мерки за опазване на обществения ред и спазване на закона за Движение по 
пътищата. 
 
 
Относно: Участие на Община Мирково в учредяване на „Местна инициативна група – 
Средногорие”. 
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21,ал. 1, т. 
15 от ЗМСМА, ОбС взе:              

РЕШЕНИЕ № 107 
 1.   Общински съвет с. Мирково, дава съгласието си, Община Мирково да участва в 
учредяването на Сдружение с идеална цел за обществена полза,” Местна инициативна група 
– Средногорие” с адрес и седалище с. Челапеч, област Софийска, бул. „Трети март” № 1, с 
оглед постигане на устойчиво развитие на Общините в район Средногорие. 
2. За представител на Община Мирково в „Местна инициативна група – Средногорие” 
Общински съвет Мирково определя  г – жа Цветанка Петкова Йотина – кмет на Община 
Мирково. 
 
Относно: Формиране на сляти паралелки и самостоятелни паралелки с брой ученици по - 
малък от максималния брой. 
 
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 № 108 
      1. Определя минимален брой 10 /десет/ за ІІІ, ІV, VІ,и VІІ  класове в ОУ „В. Левски” с. 
Буново ,Община Мирково;                                                           
        2. Дава съгласието си,поради недостатъчен брой ученици в І, ІІ, Vи VІІІ клас, да бъдат 
формирани два броя сляти паралелки от І – ІІ и V – VІІІ клас с минимален брой 10 /десет/ 
ученика.     
 
Относно: Намерение на Община Мирково да осигури на населението сигурност и опазване на 
обществения ред. 
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1 т. 
6., и т. 23. от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 109 
Възлага на кмета на Община Мирково да сключи договор с фирма „Радио Сот” ООД до 
провеждането на конкурс за избор на фирма за охрана 
 
Относно: „Декларация” приета с Решение № 126, т.4.  от 10.09.2008г. на Общински съвет 
Пирдоп, във връзка с извършените съкращения на работещите във ФСМП гр. Пирдоп. 
 
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал. 1., т. 
23. и ал. 2. от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 110 
Общински съвет Миково подкрепя „Декларация” приета с Решение № 126, т. 4. от 
10.09.2008г. на Общински съвет Пирдоп, във връзка с извършените съкращения на 
работещите във ФСМП гр. Пирдоп. 
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ДО ЦВЕТАНКА ЙОТИНА 
КМЕТ НА ОБЩИНА 
МИРКОВО 

    
 
 

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
                                                                  

 
От протокол № ХV/ 17.11.2008 година 

 
 
Относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Мирково. 
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал. 1  т. 
8 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 111 
1. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с Общинско 
имущество. 
2. Считано от влизане в сила на тази Наредба за придобиване, управление и разпореждане с  
Общинско имущество на Община Мирково отменя приетата с Решение № 117 от 30.03.2005 
г. на Общински съвет с. Мирково. 
 
Относно: Приемане на Наредба за управление на общинските пътища в Община Мирково. 
 
                                     
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал. 1  т. 
8 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 112 
 
1.Приема Наредба за управление на Общинските пътища в Община Мирково. 
 
2.Считано от влизането в сила на тази Наредба за управление на Общинските пътища в 
Община Мирково отменя приетата с Решение № 104 от 27.01.2005 година на общински съвет 
с. Мирково. 
 
Относно: Допълнение на Наредбата за опазване на общесвения ред в Община Мирково. 
  
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.21,ал.1,т.23 
и ал.2 от   ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 113 
В текста на чл. 5. От Наредба за опазване на обществения ред в Община Мирково, като в т. 
8. След думата „предмети”се поставя следния текст „в това число и каквото и да било 
оръжие (бойно, ловно, газово, и други подобни), нова след допълнението текстът на чл. 5., т. 
8. Придобива следното съдаржание: 
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„носенето и използването на предмети, в това число и каквото и да било оръжие (бойно, 
ловно, газово, и други подобни), застрашаващи сигурността, здравето и живота на 
гражданите на обществени места и на организирани масови прояви и мероприятия.” 
 
Относно: Вземане на решение ОУ „Георги Бенковски” с. Мирково да придобие статут на 
защитено училище, тъй като отговаря на критерийте по постановление № 212 от 02.09.2008 
година. 
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.21,ал.1,т.23 
от   ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 114 
1.Дава съгласие Основно училище „Георги Бенковски” с. Мирково да придобие статут на 
защитено училище. 
2. Възлага на кмета на Община Мирково да извърши необходимите действия за включване на 
ОУ „Георги Бенковски”в списъка със защитените училища.  
 
Относно: Предстоящо кандидатстване на Община Мирково по Програма за развитие на 
селските райони 2007 – 2013 година. 
 
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 
21,ал.1,т.6,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 115 
1.Одобрява кандидатстването по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 
година, съгласно реда и начина, определен от Разплащателна агенция и Министерство на 
земеделието и храните. 
2.Потвърждава, че всички дейности по проект с найменование:”Рехабилитация и 
възстановяване на пътни участъци: 
   -SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/ с. Смолско 
  -SFO 1430 ІV – 60035 / I-6, Долно Камарци-Пирдоп/-Буново-/ I-6/, с.Буново 
  -SFO 3434 ІV – 80137 /ІІІ-6006/ с. Бенковски;”отговарят на приоритетите от Плана за 
развитие на Община Мирково 2007 – 2013година. 
 
Относно: Отдаване на Общинска концесия на язовир „Исин пунар” в землището на с. Мирково 
и язовир „Каменна могила” в землището на с. Мирково     
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.(1), т. 
8 и ал. (2) от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 116 
1. Да се проведе процедура за предоставяне на Общинска концесия на язовир „Исин Пунар” в 
землището на с. Мирково и на язовир „Каменна могила” в землището на с. Мирково. 
2. Възлага на Кмета на общината на основание чл. 9,ал.1,т 1 и т.2 от Закона за концесиите да 
извърши процедура за предоставяне на концесия.  
 
Относно: Актуализация на бюджета за деветте месеца на 2008 година, във връзка с някои 
приходни параграфи. 
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6., 
от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 117 
 

Приема актуализация на бюджета за деветте месеца на 2008 г. по параграфи както следва:  
 



наименование 
 

параграф 
 

било 

 

става 

 

разлика 

 
приходи    в лева 

други данъци 2000 - 200 + 200 

приходи от наеми на земя 2406 600 1100 +500 

други приходи / разплодници, 
лицензи, и/ 

2729 3 000 4 700 +1 700 
 

Приходи от продажба дма 
/дървесина/ 

4029 - 1500 +1500 

приходи от концесии 41 00 6 100 32 200 +26 100 

всичко приходи    +30 000 

 
 
 
РАЗХОДИ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

общинска администрация 1098 
Др. разходи 

60 558 80 358 +19 800 

 1015 мате- 
риали 

12 000 13 800 +1 800 

Ученически стол 1016 горива    

 и 
ел. енергия 

600 3200 +2600 

клуб на пенсионера 1016 
ел енергия 

800 1200 +400 

ЦДГ с. Мирково 1011 
храна 

12000 16000 +4000 

пречиствателна станция 1016 
ел. енергия 

500 1900 +1 400 

всичко разходи    +30 000 



 
Относно: Докладна записка от г – жа Цветанка Петкова Йотина, относно: Продажба на 
мултимедийни дискове с филм за Община Мирково, с цена за един диск 5.00 лева. 
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи в залата общински съветника и на основание чл. 21, 
ал.1, т.6 и т. 23  от ЗМСМА, ОбС взе:  

РЕШЕНИЕ № 118 
Общински съвет село Мирково възлага на Кмета на Общината организиране на продажбата 
на мултимедийни дискове с филм за село  Мирково на цена 5,00 /пет/ лева за брой. 
 
Относно: Анализ за извършената дейност през първото полугодие на 2008 г. от служителите 
обслужващи Район – 3 към РПУ – Пирдоп на територията на Община Мирково. 
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи в залата общински съветника и на основание чл. 
21,ал.1,т.23, ОбС взе:  

РЕШЕНИЕ № 119 
1. Отлага за следващо заседание отчета за работата на обслужващото звено на 
територията на Община Мирково към РПУ-Пирдоп. 
2. Отчета да бъде придружен с конкретни данни за предприемане на действия за спазване на  
обществения ред, Закон за движение по пътищата и опазване имуществото на гражданите. 
 
Относно: Кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година. 
 
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи в залата общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1.,т.6 ,т.23 и ал. 2 от ЗМСМА ОбС взе:  

РЕШЕНИЕ № 120 
1.  Одобрява кандидатстването с проект „Укрепване на свлачище на път ІV – 80135 Петрич – 
Брестака – Байлово при км 10+200 -  село Каменица, Община Мирково” по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG 161РО001/4.1 – 02/2008”Подкрепа за 
изграждане и укрепване дребномащабна инфракструтура за предотвратяване на свлачища”  
2.  Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование: „Укрепване на свлачище на 
път ІV – 80135 Петрич – Брестака – Байлово при км 10+200 -  село Каменица, Община 
Мирково” отговарят на приоритетите от Плана за развитие на Община Мирково 2007- 2013 
година. 
 
Относно: Докладна записка от Даниела Иванова Владова – Младши експерт „Социални 
дейности, търговия и МКБППМН” относно: Работата на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Мирково. 
  
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи в залата общински съветника и на основание чл. 
21,ал.1,т.23, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 121 
Приема отчета за Работата Местната комисия за борба срещу противообщесвените прояви 
на малолетни и непълнолетни към Община Мирково. 
 




