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

 
 

  

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО 

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г. 

 

Уважаеми Дами и Господа, 
 

Настоящият отчет е изготвен на база решения на Общински съвет, 

бюджет на Община Мирково 2011 г. и ежедневна оперативна работа на 

Кмета на общината. 

За по-голяма прегледност, отчетът е изготвен по раздели, а именно: 

 

I.  Финансово състояние на Общината 

II.  Работа в социалната сфера 

III.  Работа в култура и образование, бит и традиции, спорт 

IV.  Работа по изготвяне на проекти за кандидатстване на Община 

Мирково по различни програми. 

V.  Изпълнение решенията на Общински съвет 

 

 

I.   Финансово състояние на Общината 
 

    1.  Държавни дейности 
 

ПРИХОД 
Община Мирково към 30.06.201 год. е получила 397 979 лв. обща 

субсидия  за държавни дейности  при план 722 024 лв. или 55%. 
Община Мирково е получила обща изравнителна субсидия  за местни 

дейности в размер на 75 072 лв. при план 145 800 лв.51%.  Целеви средства за 
КВ е получила 59 263 лв. при план 145 800лв., или 41%. .Общината е 
получила обща целева субсидия в размер на 14 804лв.при план 16 778лв. от 
който 12 829 лв. за превоз на ученици до 16 години. Под формата на 
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трансфери общината е получила 3 915 лв., които са   за заетите по програма 
ОСПОЗ 3 865 лв. и 50 лв. от НСИ. 

 

РАЗХОД 
За държавни дейности са изразходвани  358 739 лв. при план 

  838 064  лв. или в относителен дял 43 %., от които за заплати и осигуровки 
при план 651 906 лв.са изразходвани  288 089 лв. или в  
относителен дял 44 %. За издръжка при план  186 158 лв. са изразходени 70 

650 лв.или в относителен дял 38 %.            
  

2. Местни дейности 
 

ПРИХОД 
         От данък върху недвижимите имоти Община Мирково е получила  28 

554 лв. при   план 32 500 лв. или в относителен дял 88 %. От данък върху 
превозните средства при план 48 000 лв. общината е получила  

30 082 лв. или 66 %.От окончателен годишен патентен данък при план за 
годината 1 500 лв. са получени  1 217 лв. или 81 %.  

Неданъчните приходи при при план 724 230 лв.изпълняваме 
422 297 лв. или 58 %. 
 

РАЗХОД 
По разходната част Община Мирково е направила действителни 

разходи за местни дейности в размер на 531 869 лв., при план 1 030 090  лв. 
или 52 %.  От тях  за заплати  и осигуровки при план 161 255 лв. са 
изразходвани 82 051 лв. или в относителен дял 51 %. За издръжка при план 
868 835 лв. са изразходвани 449 818 лв. или 52%., от които за текуща 
издръжка 240 196 лв., и разплатени стари  капиталови задължения 113 780лв. 

За дофинансиране на държавни дейности при план 31 625 лв. са 
изразходвани 13 594 лв. или в относителен дял 43 %. 

Община Мирково има просрочени вземания в размер на 15 832лв. 
от тях несъбрани наеми  11 563  лв., невъзстановена ел.енергия от наематели 
3 869 лв. и 400 лв. от продажба на дървен материал.  

Просрочените задължения на Общината са в размер на 163 784лв,  за 
местни дейности,от които  за ремонт на сградата на общинска администрация 
–57 863 лв.,реконструкция водопроводна мрежа –76 824 лв. зимно 
поддържане вътрешна пътна мрежа 8 391 лв.ел.енергия 12 274 лв.,хранителни 
продукти 6 391 лв. и телефони 2 041 лв. 

Просрочените задължения се увеличиха поради необходимостта за 
ползване на временен безлихвен заем от бюджетната сметка за 
извънбюджетната сметка с цел стартиране на спечелен проект от 
ДФ”Земеделие” до получаването на заем от фонд “Флаг”.Същите ще бъдат 
разплатени от очакваните приходи от концесии.    

 
 

Числеността на персонала при пран 99,5 бр. - изпълнението е 98,5 бр.                                           
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II. Работа в социалната сфера 
 

1. Изготвена и приета Общинска стратегия за предоставяне на социални 

услуги в Община Мирково (2011г. – 2015г.). 

2. Приготвяне на документи, във връзка със социалния проект, по който 

ще се кандидатства съвместно с Фондация „Агенция за  правна 

сигурност и медиация”. 

3. Проведена е  анкета с ученици от 6 и 7 клас на ОУ “ Георги Бенковски” 

свързана с алкохола, наркотиците и цигарите. На базата на 

извършените анализи от анкетите на учениците, беше изнесена лекция 

на учениците в час на класния ръководител. 

4. На 29.04.2011г.беше  организирано детско образователно 

развлекателно мероприятие, свързано с безопасността на движение за 

учениците от ОДЗ “ Дора Габе “ и ОУ “ Георги Бенковски”, 

представено от театър ПАН. 

 

 

          III.  Работа в култура и образование, бит и традиции, спорт 
 

1. 1 януари – Фолклорната група представи пеене на пръстените на 

центъра. Беше подсигурена музика за доброто настроение на жителите 

и гостите на селото 

2. 5 януари – Освещаване на линейката към МЦ - Мирково 

3. 6 януари – Йорданов ден – беше организирано хвърляне на кръста в 

река Мирковска 

4. 8 януари - Ден на родилната помощ – организиран в пенсионерски клуб 

“ЗДРАВЕЦ” с. Мирково. 

5. 19 февруари –  Слово по случай  138-та годишнина от Обесването на 

Васил Левски и поднасяне на венци на мемориален комплекс “Васил 

Левски”. Гости бяха клубове “Традиция” от цяла България. 

6. 6 март - Сирни заговезни – Организира се провеждане на конкурс за 

най-атрактивни маски, като бяха раздадени парични и предметни 

награди. Специални гости на празника бяха членовете на  самодеен 
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кукерски състав на  с. Габра.  Имаше осигурена музика, а вечерта беше 

запален ритуален огън. 

7. 8 март – поздрав към пенсионерите от пенсионерски клубове Мирково, 

Смолско, Бенковски, Буново и Каменица. 

8. 9 март – почитане паметта на жертвите на гара Буново – Организатор  

Община Мирково и  Кметство Буново, поднасяне на венци  

9. Проведени са отчетни събрания във всички населени места. 

10. 17 март - Проведена среща със специалисти от НАП София област  във 

връзка с промените на данъчното законодателство за 2011г. 

11.  24 април – Великден - беше осигурена музика на площад “Разкола”, а 

на присъстващите бяха раздадени боядисани яйца и козунаци. 

12.  5 май –  Трети фестивал на детското творчество “С поглед към 

бъдещето” с участие на деца от съседни общини. Подсигурени бяха 

грамоти и предметни награди. 

13.  7 май - Организиране на традиционния общински събор в местността 

Бърдо с участието на самодейци от Общината. 

14.  17 май – Ден на спорта в Община Челопеч – Общинка администрация 

Мирково се класира на 3-то място в надпреварата 

15.  24 май - Ден на славянската писменост и култура - тържество по  

случая се проведе в НЧ “Христо Ботев 1884”  

16.  31 май - Отбелязване деня на детето – за доброто настроение на 

малчуганите се погрижиха актьорите от театър “Пан” 

 

 

IV Работа по изготвяне на проекти за кандидатстване на Община 

Мирково по различни програми. 
 

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИТЕ В ОБЩИНА МИРКОВО КЪМ 30.06.2011 Г. 
 

 

№ 
Наименование на 

проекта 
Етап на проекта 

Финансиране 
на проекта 

1  
Водоснабдяване на 
село Мирково-

“Първа копка” на обекта–02.06.2011 г. 
 
Реализира се в настоящия момент 

Програма за 
развитие на 
селските райони 
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реконструкция и 
модернизация-І етап 

2007-2013 г. 
 
Мярка 321 

2  
Водоснабдяване на 
село Мирково-
реконструкция и 
модернизация –ІІ етап 

 
“Първа копка” на обекта–29.06.2011 г. 
 
 Реализира се в настоящия момент 

Програма за 
развитие на 
селските райони 
2007-2013 г. 
 
Мярка 321 

3  
 
 
 
Корекция на река 
Буновска, община 
Мирково 

На 15.04.2011 г. в Община Мирково 
постъпва писмо с което се съобщава, 
че проектното предложение е одобрено 
за финансиране, но е включено в 
списъка с резервни проектни 
предложения, за които не е достигнало 
финансиране. 
На 27.06.2011 г.Община Мирково 
постъпва писмо с което се съобщава, 
че проектното предложение ще бъде 
финансирано в последното тримесечие 
на 2011 г. 

 
 
 
 
Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие” 

4 Рехабилитация на 
улична мрежа и парк в 
централната част на 
село Смолско, община 
Мирково 

Одобрен с издадено разрешително за 
строеж работен проект. 
Частта от проекта, касаеща улична 
мрежа на с.Смолско на 22.10.2010г. е 
внесена за финансиране. Общината 
очаква становището на финансиращия 
орган.   

Програма за 
развитие на 
селските райони 
2007-2013 г. 
 
Мярка 322 

5  
Развиване на 
интегриран туризъм в 
с. Буново, Община 
Мирково 

На 16.06.2011 г. е подписан Договор № 
23/313/00035 за отпускане на 
финансова помощ между Община 
Мирково и Държавен фонд 
“Земеделие”.  

Програма за 
развитие на 
селските райони 
2007-2013 г. 
 
Мярка 313 

6  
 
 
 
Подкрепа за достоен 
живот – II етап за 
Община Мирково 

 
 
Oдобрени са трима нови потребители  
на услугата и са назначени три лични 
асистента. До момента услугата се 
предоставя от 9 лични асистента на 11 
потребители. 
 

Европейски 
социален фонд 
 
Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ: BG 
051PO001-5.2.09 
„Алтернативи “ 
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7  
Разкриване и 
функциониране на 
Бюро за социални 
услуги в Община 
Мирково 

Стартиране на проекта – 01.05.2011 г. 
Предоставянето на социалната услуга 
стартира от 01.05.2011 г. 
Период на изпълнение – 8 месеца 
Проекта се реализира от Фондация 
“Агенция за правна сигурност и 
медиация” 

 
 
Фонд Социално 
подпомагане 

8 Рехабилитация и 
възтановяване на 
улични отсечки в село 
Буново, община 
Мирково 

Одобрен с издадено разрешително за 
строеж работен проект. 
На 29.10.2010г. е внесен за 
финансиране. Общината очаква 
становището на финансиращия орган.   

Програма за 
развитие на 
селските райони 
2007-2013 г. 
 
Мярка 322 

9 Рехабилитация и 
възтановяване на 
улични отсечки в село 
Смолско, община 
Мирково 

Одобрен с издадено разрешително за 
строеж работен проект. 
На 29.10.2010г. е внесен за 
финансиране. Общината очаква 
становището на финансиращия орган.   

Програма за 
развитие на 
селските райони 
2007-2013 г. 
 
Мярка 322 

10 Рехабилитация и 
възтановяване на улица 
“Петър Мечкаров”,     
с. Мирково 

Одобрен с издадено разрешително за 
строеж работен проект. 
На 29.10.2010г. е внесен за 
финансиране. Общината очаква 
становището на финансиращия орган.   

Програма за 
развитие на 
селските райони 
2007-2013 г. 
 
Мярка 322 

11 “Реконструкция на 
водопроводната мрежа 
на с. Буново, община 
Мирково” 

На 15.10.2010 г. проектът е подаден за 
втори път в ДФ „Земеделие” за 
финансиране. Първият отказ беше 
поради недостатъчни средства по 
мярката за съответния период на 
приема. Към момента общината очаква 
отговор от ДФ „Земеделие” 

Програма за 
развитие на 
селските райони 
2007-2013 г. 
 
Мярка 321 

12 „Рехабилитация и 
възстановяване на 
пътни участъци: 

- SFO 3433 ІV – 
60030 /ІІІ/ с. 
Смолско; 

- SFO 1430 ІV – 
60035 /І-6, Долно 
Камарци-
Пирдоп/-Буново-
/І-6/, с. Буново; 

- SFO 3434 ІV- 
80137 /ІІІ-6006/, с. 
Бенковски.” 

Изготвен и одобрен с издадено 
разрешително за строеж работен 
проект. 
Частта от проекта, касаеща уличната 
мрежа е внесена за финансирне на 
22.10.2010г. по Мярка 322, към 
настоящия момент Общината очоква 
отговор от ДФ „Земеделие”. 
 
Частта от проекта, касаеща участъците 
извън населените места ще бъде 
внесен за финасиране по Мярка 321, 
след изпълнение на вече подадените 
проекти по мярката. /Тези ограничения 

Програма за 
развитие на 
селските райони 
2007-2013 г. 
 
 
Мярка 321 
Мярка 322 
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са поставени в съответните наредби 
по мерките/ 
 

13 Спортен комплекс с 
хотелска част и открит 
плувен басейн 

Съгласуване на проекта  Търси се 
възможност за 
финансиране 
директно от 
Европейски 
институции. 

14 Подобряване 
енергийната 
ефективност, ремонт, 
модернизация и 
благоустрояване на 
прилежащия терен на 
ОДЗ „Дора Габе” 

Изготвен и одобрен  работен проект с 
издадено разрешително за строеж.  
 
Осъществена е среща между 
евентуалната финасираща институция 
и Община Мирково, както и оглед на 
обекта на място. 

Търси се 
възможност за 
финансиране 
директно от 
Европейски 
институции. 

15 Реконструкция на 
водопроводна мрежа 
на с. Бенковски, 
община Мирково” 

На 22.10.2011 г. проектът е подаден за 
финасиране в ДФ „Земеделие”. 
Общината очаква становището на 
финансиращия орган. 

Програма за 
развитие на 
селските райони 
2007-2013 г. 
 
Мярка 321 

16 Реконструкция на 
водопроводна мрежа 
на с. Смолско, община 
Мирково” 

На 22.10.2011 г. проектът е подаден за 
финасиране в ДФ „Земеделие”. 
Общината очаква становището на 
финансиращия орган. 

Програма за 
развитие на 
селските райони 
2007-2013 г. 
 
Мярка 321 

17 Проекти за учредяване 
на санитарно 
охранителни зони на 
водохващанията за 
село Мирково и село 
Буново и част от 
водохващания в село 
Смолско 

В процес на приключване; за селата  
Бенковски, Каменица и три от 
водохващанията на село Смолско са в 
процес на проектиране. 

Със собствени 
средства на 
Община 
Мирково 

 

18.  Въведена е система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване 

на територията на Община Мирково от началото на 2011 година. 

19.  Почистени са замърсени общински земи – от ханче Мирково до входа 

на село Мирково и речното корито на река Мирковска; 
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20.  Приет е План за новообразуван имот на сградата, където е разположен 

склада за пестициди. Предстои прехвърлянето на имота от държавен в 

общински и реализиране  на проекта за обезвреждане на негодните за 

употреба пестициди на територията на община Мирково. 

21.  Направени са  геодезическо заснемане и хидроложко проучване на 

сметищата в село Мирково и село Смолско, необходими при 

разработването на проекти за рекултивацията им. 

22.  Изработен е проект за паметник на Първата българска кооперация 

23.  Готов проект за канализация на село Смолско 

24.  Направен е ремонт на пенсионерски клуб – Мирково 

25.  Изграден е паметник на ген. Каталей, с. Бенковски със съдействието на 

Община Мирково  

26.  През отчетения период имахме среща с австрийски инвеститори във 

връзка с изпълнението на проект ОДЗ “Дора Габе”. 

27.  Проведени Търгове за транспорт – няма кандидат превозвач /голям 

проблем е транспорта в Община Мирково/ 

 

 

V Изпълнение  решенията на Общински съвет 
 

За посочения период са взети 65 решения, от № 362 до № 424 

 

� 5 решения, касаещи  „МИРКОВО” ЕООД (в ликвидация): 1.ОбС 

приема Баланса към момента на прекратяването на „Мирково” ЕООД 

(в ликвидация), Доклад поясняващ баланса и удължава срока за 

ликвидация ЕИК 122014128 до 31. 12. 2011 год. 3. Приема Годишният 

финансов отчет за 2010 год. на  „МИРКОВО” ЕООД (в ликвидация), 

ЕИК 122014128 и доклад, който пояснява баланса, както и доклада на 

ликвидатора. Освобождава ликвидатора от отговорност за времето 

от встъпването му в длъжност 01. 12. 2010 год. до 31. 12. 2010 год.  

4Приемане оценка активите на общинска фирма „Мирково” ЕООД. 5 

Кмета на Община Мирково да сключи договор с лицензиран оценител 
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за извършване на парична оценка на активите на дружеството „ 

Мирково” ЕООД. 

� 2 решения свързани със структурата на общинска администрация в 

дейност чистота 17бр. и в дейност „Дофинансиране държавни 

дейности” от длъжност – юрист в длъжност – деловодител в Община 

Мирково. 

� 1 решение с което се приема Наредба за реда за охрана и опазване на 

селскостопанското имущество на територията на Община Мирково. 

� 1 решение с което се приема  Наредба за отдаване под наем или аренда 

на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Мирково. 

� 1 решение, с което се приема Програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост в Община Мирково за 2011 година. 

� 1 решение за отмяна на Наредба №2 за опазване на селскостопанското 

имущество на територията на Община Мирково, актуализирана с 

решение № 93 от протокол № 8/01.08.2000 г. 

� 1 решение за изменение Наредбата за  определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Мирково,  както следва: 

� 1 решение за Приемане  на Общинска стратегия за предоставяне на 

социални услуги в Община Мирково. 

� 1 решение за отчет на ОбС. 

� 1 решение за отчет на Местната комисия за борба с противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни. 

� 1 решение за отчет   на Кмета. 

� 1 решение за състоянието на престъпността и дейността на ПИ и мл. 

ПИ на звеното към РУП на МВР гр. Пирдоп, обслужващо територията 

на община Мирково  през 2010 година. 

� 1 решение за отчет за изпълнение на общинска програма за управление 

на отпадъците на община Мирково 2007 – 2012 г.. 

� 4 решения за отчети на читалищата в общината. 

� 1 решение  Кмета  общината да подпише договор за проектиране на 
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проект „Мирково – вчера и днес”. 

� 1 решение за промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот 

№ 101048 по КВС в землище Мирково от пасище, мера в нива. 

� 1 решение Община Мирково да се представлява на 32 – то редовното 

общо събрание на акционерите (ОС) на “Многопрофилна болница за 

активно лечение „Света Анна” София”АД от  Красимир Живков – 

Областен управител на Софийска област 

� 1 решение ОУ „Георги Бенковски”, село Мирково, област Софийска да 

придобие статут на  защитено и средищно училище. 

� 2 решения да се отдадат под наем имоти – частна общинска 

собственост  

� 1 решение за отдаване под наем на зъболекарски кабинет в здравна 

служба с. Буново. 

� 1 решение  за наемане сградата на Младежки дом  в с. Смолско. 

� 5 решения за продажба на   имоти – частна общинска собственост. 

� 1 решение, с което Общински съвет допълва и променя Решение № 262 

от протокол ХХХІІІ / 05.03.2010 г.  

� 1 решение, с което  Общински съвет допълва и променя Решение № 

263 от протокол ХХХІІІ / 05.03.2010 г. 

� 1 решение за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз 

на пътници по утвърдена транспортна схема. 

� 1 решение за предоставяне на общински мери и пасища – публична 

общинска собсвеност на територията на Община Мирково, приемане 

правила за ползване на общински мери и пасища на територията но 

Община Мирково, определяне на наемна цена за ползване. 

� 1 решение да не се дофинансира ОУ „Георги Бенковски” село Мирково 

с цел доизплащане на 20% от  транспортните разходи на пътуващите 

учители. 

� 1 решение за предоставяне на общински мери и пасища – публична 

общинска собственост, на територията на Община Мирково, по 

приложения списък за размера и местоположението им. 
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Уважаеми Дами и Господа общински съветници, 
 

В допълнение искам да спомена, че имаме спечелено дело за земи от 

П.Ф. – 5050 дка., както и това, че е готова черновата на Историята на 

Мирково. 

Община Мирково продължава работата си по изготвяне и подаване на 

проекти в областта на туризма, инфраструктурата, екологията и др. Има 

много работа, която предстои. Нека всички заедно продължим да 

допринасяме за развитието на нашата Община.  

                                                             

  

 

 

Изготвил:  

        Цветанка Йотина 
        Кмет на Община Мирково 


