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

 

ПРОТОКОЛ 
                                                     № 38 / 27.08.2014 година 
 

      Днес 27.08.2014 г. /сряда/ в 15:00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Община 
Мирково се свика 38-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 Асен Юруков, г-н Пенчо Стойков,                        
г-жа Стоянка Македонска и г-н Илия Македонски - общински съветници към ОбС 
Мирково, г-жа Цветанка Йотина - кмет на Община Мирково, кметски наместници на:    
с. Бенковски, с Смолско и с.Каменица, жители и гости на Община Мирково. 

 
Г-н Мутафов - председател на ОбС Мирково откри заседанието в 15:05 часа, 

след като се убеди, че кворумът на общински съветници позволява провеждането на 
редовно заседание на ОбС Мирково. 

 

Г-н Мутафов обясни, че 3 /три/ дни преди заседанието е постъпило заявление от 
група животновъди от общината и предлага заявлението да бъде разгледано в точка 
„Други“. Г-н Мутафов подложи на гласуване заявлението да се разгледа в точка 
„Други“. 
 

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника, бе прието заявлението да бъде разгледано в 
точка „Други“. 
 

Г-н Мутафов предложи трета, четвърта и пета точка от предложеният дневен ред 
да бъдат разгледани първо, тъй като на заседанието бяха поканени експертите 
изготвили проектите на представените документи за да дадат разяснения по тях. Г- н 
Мутафов попита дали има въпроси и подложи да гласуване предложението. 
 

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника, точка трета, четвърта и пета от 
предложеният дневен ред ще бъдат разгледани първи.   

 

Преди да се гласува дневният ред г-н Грохчев поиска думата. Той попита, защо в 
точка шест, девет и десет има несъответствие между докладните изготвени от г-жа 
Червенкова и актовете за общинска собственост и предложи когато бъдат отстранени 
неточностите тогава да се гласуват. 

 

Г-жа Червенкова обясни, че актовете са издавани доста отдавна, а докладните 
записки са с актуални данни и затова се получава разминаването, но те ще бъдат 
преактувани и ще се отстранят неточностите. 
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Г-н Мутафов подложи на гласуване предложението на г-н Грохчев, докладните 

записки да бъдат разглеждани на следващото заседание. 
 

С 3 гласа „ЗА”, 5 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 
присъстващи общински съветника, предложението на г-н Грохчев не бе прието. 
 

Г-н Мутафов обяви дневния ред както следва: 
 

1.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 
Приемане на „Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка 
при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково“ 

                 Докладва: Цветелина Костова 
 

2.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 
Приемане на „Общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-
2020 г.“ 

                Докладва: Цветелина Костова 
 

3. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 
Приемане на „Интегриран план за обновяване на населените места в Община 
Мирково за периода 2014-2020 г.“ 

 Докладва: Цветелина Костова 
 

4. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, 
представляващ зъболекарски кабинет, находя се в здравен дом с. Буново, с площ 
24,00 кв.м., заедно с находящото се в него оборудване   

                                                                                  Докладва: Иванка Червенкова 
 

5. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, 
представляващ 2 (два) бр. павилиона, находящ се в УПИ ХIII-546, на 
кооперативен пазар, кв. 42 по плана на с. Мирково, с площ 9,00 кв.м. единия, 
заедно с находящото се в него оборудване 

                                                                                      Докладва: Иванка Червенкова 
 

6. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот с пл. № 119, с площ 2 093,00 кв.м., заедно с построената върху 
него триетажна сграда - Училище, със застроена площ 229,00 кв. м., находяща се 
в урегулиран поземлен имот УПИ XVI-Училище, кв. 6 по плана на с. Каменица, 
Община Мирково 

  Докладва: Иванка Червенкова 
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7. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 67636.315.392, с площ 836,00 кв. м., заедно с 
построените върху него двуетажна сграда със застроена площ 98,00 кв. м., 
масивна сграда със застроена площ 25,00 кв.м., масивна сграда със застроена 
площ 54,00 кв.м., находящи се в с. Смолско, ул. „П. Волов“ № 16, Община 
Мирково 

 Докладва: Иванка Червенкова 
 

8. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот с пл. № 27, с площ 811,00 кв.м., заедно с построените върху него 
двуетажна стопанска сграда със застроена площ 112,00 кв. м., паянтова стопанска 
сграда със застроена площ 38,00 кв.м., находящи се в урегулиран поземлен имот 
УПИ IX-27, кв. 12. по плана на с. Буново, Община Мирково  

 Докладва: Иванка Червенкова 
 

9. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот с  № 000888, с площ 73,00 кв.м., заедно с построения върху него 
навес-триор със застроена площ 69,00 кв. м., находящ се в местността „Кофата“, 
землище на с. Мирково 

Докладва: Иванка Червенкова 
 

10. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот с  № 000864, с площ 2 188,00 кв.м., заедно с построената върху 
него двуетажна стопанска сграда (бикарник) със застроена площ 525,00 кв. м.,  
находящ се в местността „Кофата“, землище на с. Мирково 

Докладва: Иванка Червенкова 
 

11. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 
Сключване на договор за замяна на придаваеми и отнемани части от улица с     
ОТ 51-50 и улица с ОТ 50-49-48 и придаваеми и отнемани части от УПИ IX-38, 
кв. 8, по плана на махала Скумца (Брестака), с. Каменица 
  Докладва: Иванка Червенкова 

 

12. Други 
 

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково 

Г- н Мутафов попита дали има въпроси по дневния ред, след като нямаше такива, 
предложи да се гласува дневния ред. 
    

Със 7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника, дневния ред бе приет. 
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Г- н Мутафов даде думата на изготвилия проектите, г-н Филип Анастасов за да 

даде разяснения по тях.  
 

Г-н  Анастасов представи накратко материалите по първите три точки от дневния 
ред, също така обясни, че когато програмите бъдат отворени община Мирково ще има 
възможността да кандидатства по определени проекти.  
 
 
По 1 /първа/ точка от дневния ред  
 

Г-н Мутафов даде думата на г-жа Вълева- председател на комисията по бюджет, 
финанси, икономика и нормативна уредба.  
 

Г-жа Вълева, каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и 
нормативна уредба към ОбС Мирково излиза със становище: Приемане на 
„Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при 
изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково“. 

Г-н Мутафов даде думата на г-жа Илиева – председател на комисията по  
установяване и предотвратяване конфликт на интереси към ОбС Мирково 
 

Г-жа Илиева, каза че комисията по установяване и предотвратяване 
конфликт на интереси към ОбС Мирково, след проведена дискусия излиза със 
становище: Приемане на „Правила и методики за мониторинг, контрол и 
последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска 
администрация Мирково“. 
 

Г-н Мутафов даде думата на г-жа Македонска-Гинина - председател на 
комисията по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и 
вероизповедания към ОбС Мирково. 
 

Г-жа Македонска-Гинина, каза че комисията по образование, култура, 
здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС излиза със 
становище:  Приема „Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща 
оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация 
Мирково“. 
 

Г-н Мутафов даде думата на г-н Лисев - председател на комисията по селско и 
горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково. 
 

Г-н Лисев, каза че комисията по селско и горско стопанство, екология и 
обществен ред към ОбС Мирково излиза със становище: Приема „Правила и 
методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на 
конкретни политики от общинска администрация Мирково“. 
 

Г-н Мутафов даде думата на г-н Данкин - председател на комисията по 
устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС 
Мирково. 
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Г-н Данкин, каза че комисията по устройство на територията, 
благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково излиза със 
становище: Приема „Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща 
оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация 
Мирково“. 

Г-н Мутафов подложи на гласуване становищата на комисиите. 

С 11  гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 гласуващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково 
взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 490 

 Приема „Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка 
при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация 
Мирково“.  

 
 

По 2 /втора/ точка от дневния ред   

Г-н Мутафов даде отново думата на председателите на комисиите, техните 
становища отново бяха положителни. 

Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси, след като такива нямаше 
подложи на гласуване становището на комисиите. 
 

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково 
взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 491 

Приема „Общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014- 
2020г.“. 

 
 
По 3 /трета/ точка от дневния ред  

Г-н Мутафов даде отново думата на председателите на комисиите, техните 
становища отново бяха положителни. 

Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси, след като такива нямаше 
подложи на гласуване становището на комисиите. 
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С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково 
взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 492 

Приема „Интегриран план за обновяване на населените места в Община 
Мирково за периода 2014- 2020г.“ 

 

По 4 /четвърта/  точка от дневния ред  
 

Г-н Мутафов, даде думата на г-н Данкин - председател на комисията по 
устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа. 
 

Г-н Данкин - председател на комисията, каза че становището е: Проекта за 
решение в докладната записка да бъде приет. 
 

Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди, че такива 
няма подложи на гласуване становището на комисията. 
 

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от 
Закона за общинската собственост, ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 493 

           1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване  под наем част 
от имот – публична общинска собственост, представляващ зъболекарски кабинет, 
находящ се в здравен дом с. Буново, с площ 24,00 кв.м., заедно с находящото се в 
него оборудване (АПОС № 16 от 13.07.1999 год. на кмета на Община Мирково) за 
срок до 10 години, при първоначална наемна цена 80,00 лв./на месец (без ДДС). 
 

         2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията и 
сключването на договор за наем. 
  

Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация за вземане на Решение № 493 с глас „ЗА” 
поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел  Данкин, г-жа Иванка  Вълева, г-жа 
Добринка Илиева, г-жа Иванка Македонска–Гинина, г-н Велко Лисев, г-н Илия  
Македонски, г-н Петър Грохчев, г-н Пенчо Стойков, г-жа Стоянка Македонска и г-н 
Асен Юруков. 
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По 5 /пета/ точка от дневния ред  
 

Г-н Мутафов, даде думата на г-н Данкин - председател на комисията по 
устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа. 
 

Г-н Данкин - председател на комисията, каза че становището е: Проекта за 
решение в докладната записка да бъде приет. 
 

Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди, че такива 
няма подложи на гласуване становището на комисията. 
 

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково взе:   
 

РЕШЕНИЕ № 494 
 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване  под наем част от 
имот – частна общинска собственост, представляващ 2 (два) бр. павилиона, 
находящи се в УПИ ХІІІ-546 – за Кооперативен пазар, кв. 42 по плана на                    
с. Мирково, с площ по 9,00 кв.м. единия, заедно с находящото се в тях оборудване 
(АЧОС № 2/102/  от 01.12.1999 год. на кмета на Община Мирково) за срок до 10 
години, при първоначална наемна цена 18,00 лв./на месец (без ДДС) за всеки 
павилион поотделно. 

 

2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията, 
провеждането на търга  и сключването на договор за наем. 

 

Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация за вземане на Решение № 494, с глас „ЗА” 
поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел  Данкин,  г-жа Иванка  Вълева, г-жа 
Добринка Илиева, г-жа Иванка Македонска–Гинина, г-н Велко Лисев, г-н Илия  
Македонски, г-н Петър  Грохчев, г-н Пенчо Стойков, г-жа Стоянка Македонска и г-н 
Асен Юруков. 
 

 
По 6 /шеста/ точка от дневния ред  
 

Г-н Мутафов, даде думата на г-н Данкин - председател на комисията по 
устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа. 
 

Г-н Данкин - председател на комисията, каза че становището е: Проекта за 
решение в докладната записка да бъде приет. 
 

Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси. 
 

Г- н Грохчев попита, кой иска да го купи и защо трябва да се продава. 
 

Г- жа Йотина отговори на въпросите му, като му каза, че кандидати няма, а и 
сградата е пред срутване и е по-добре някой да я вземе, за да се стопанисва.  
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Със 6 гласа „ЗА”, 2 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество,  ОбС Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 495 
 

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
пл. № 119, с площ 2 093,00 кв.м., заедно с построената върху него триетажна сграда 
– Училище, със застроена площ 229,00 кв.м. и разгъната застроена площ 687,00 
кв.м., находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ ХVІ - Училище, кв. 6 по 
плана на с. Каменица, община Мирково (АЧОС № 16 /116/  от 13.07.1999 год. на 
кмета на Община Мирково) при начална тръжна цена, определена от лицензиран 
оценител и приложена към докладната записка. 

 

 2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията на 
провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за 
продажба. 
 

Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация за вземане на Решение № 495, с глас „ЗА” 
поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел  Данкин,  г-жа Иванка  Вълева, г-жа 
Добринка Илиева, г-жа Иванка Македонска–Гинина, г-н Велко Лисев; с глас 
„ПРОТИВ” поименно гласуваха: г-жа Стоянка  Македонска и  г-н Асен  Юруков; с глас 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” поименно гласуваха: г-н Илия Македонски, г-н Петър  Грохчев и  
г-н Пенчо Стойков. 
 
 
По 7 /седма/  точка от дневния ред  
 

Г-н Мутафов, даде думата на г-н Данкин - председател на комисията по 
устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа. 
 

Г-н Данкин - председател на комисията, каза че становището е: Проекта за 
решение в докладната записка да бъде приет. 
 

Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси.  
 

Г- н Грохчев попита, за коя сграда става въпрос. 
 

Г- н Митков - кметски наместник на с. Смолско, обясни за коя сграда се отнася, 
и че тя е почти пред срутване. 
 

Със 6 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество,  ОбС Мирково взе:  



Страница 9 от 14 

РЕШЕНИЕ № 496 
 

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 67636.315.392, с площ 836,00 кв.м., заедно с построените върху него 
двуетажна сграда със застроена площ 98,00 кв.м. и разгъната застроена площ 
196,00 кв.м., масивна сграда със застроена площ 54,00 кв.м., масивна сграда със 
застроена площ 25,00 кв.м., масивна сграда със застроена площ 54,00 кв.м.,  
находящи се в с. Смолско, ул. „П. Волов” № 16, община Мирково (АЧОС № 1299 
от 03.09.2013 год. на кмета на Община Мирково) при начална тръжна цена, 
определена от лицензиран оценител и приложена към докладната записка. 

 
 2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията на 
провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за 
продажба. 
 

Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация за вземане на Решение № 496, с глас „ЗА” 
поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел  Данкин, г-жа Иванка  Вълева, г-жа 
Добринка Илиева, г-жа Иванка Македонска–Гинина, г-н Велко Лисев; с глас 
„ПРОТИВ” поименно гласуваха: г-жа Стоянка  Македонска; с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
поименно гласуваха: г-н Илия  Македонски, г-н Асен  Юруков, г-н Петър Грохчев и       
г-н Пенчо Стойков. 
 
 
По 8 /осма/ точка от дневния ред  
 

Г-н Мутафов, даде думата на г-н Данкин - председател на комисията по 
устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа. 

 

Г-н Данкин - председател на комисията, каза че становището е: Проекта за 
решение в докладната записка да бъде приет. 
 

Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди, че такива 
няма подложи на гласуване становището на комисията. 
 

Със 7 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество,  ОбС Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 497 
 

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
пл. № 27, с площ 811,00 кв.м., заедно с построените върху него двуетажна 
стопанска сграда със застроена площ 112,00 кв.м. и разгъната застроена площ 224 
кв.м., паянтова стопанска сграда със застроена площ 38,00 кв.м., находящи се в 
урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-27, кв.12 по плана на с. Буново, община 
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Мирково (АЧОС № 1207 от 02.05.2011 год. на кмета на Община Мирково) при 
начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител и приложена към 
докладната записка. 

 
 2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията на 
провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за 
продажба. 
 

Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация за вземане на Решение № 497, с глас „ЗА” 
поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел  Данкин, г-жа Иванка  Вълева, г-жа 
Добринка Илиева, г-жа Иванка Македонска–Гинина, г-н Велко Лисев и г-н Пенчо  
Стойков; с глас „ПРОТИВ” поименно гласува: г-н Петър Грохчев; с глас 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” поименно гласуваха: г-жа Стоянка Македонска, г-н Илия  
Македонски и г-н Асен  Юруков. 

 
 
По 9 /девета/ точка от дневния ред  
 

Г-н Мутафов, даде думата на г-н Данкин - председател на комисията по 
устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа. 

 
Г-н Данкин - председател на комисията, каза че становището е: Проекта за 

решение в докладната записка да бъде приет. 
 

Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди, че такива 
няма подложи на гласуване становището на комисията. 
 

С 7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество,  ОбС Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 498 
 

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот     
№ 000888, с площ 73,00 кв.м., заедно с построения върху него навес-триор със 
застроена площ 69,00 кв.м., находящ се местността „Кофата” (Къдравец - бивш 
стопански двор), землище с. Мирково (АЧОС № 9/109/ от 19.11.1999 год. на кмета 
на Община Мирково) при начална тръжна цена, определена от лицензиран 
оценител и приложена към докладната записка. 

 
      2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията на 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за 
продажба. 
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Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация за вземане на Решение № 498, с глас „ЗА” 
поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел  Данкин,  г-жа Иванка  Вълева, г-жа 
Добринка Илиева, г-жа Иванка Македонска–Гинина, г-н Велко Лисев и г-н Пенчо  
Стойков; с глас „ПРОТИВ” поименно гласуваха: г-н Петър Грохчев, г-жа Стоянка  
Македонска, г-н Илия  Македонски и г-н Асен  Юруков. 
 
 
По 10 /десета/ точка от дневния ред  
 

Г-н Мутафов, даде думата на г-н Данкин - председател на комисията по 
устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа. 
 

Г-н Данкин - председател на комисията, каза че становището е: Проекта за 
решение в докладната записка да бъде приет. 
 

Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди, че такива 
няма подложи на гласуване становището на комисията. 
 

Със 6 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество,  ОбС Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 499 
 

           1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот     
№ 000864, с площ 2 188,00 кв.м., заедно с построената върху него двуетажна 
стопанска сграда (бикарник) със застроена площ 525,00 кв.м. и разгъната 
застроена площ 1 050,00 кв.м., находяща се в местността „Кофата” (Къдравец - 
бивш стопански двор), землище с. Мирково (АЧОС № 6/106/ от 01.12.1998 год. на 
кмета на Община Мирково) при начална тръжна цена, определена от лицензиран 
оценител и приложена към докладната записка. 
 

 2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията на 
провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за 
продажба. 
 

Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация за вземане на Решение № 499, с глас „ЗА” 
поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел  Данкин, г-жа Иванка  Вълева, г-жа 
Добринка  Илиева, г-жа Иванка Македонска–Гинина и г-н Велко Лисев; с глас  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” поименно гласуваха: г-жа Стоянка Македонска, г-н Илия 
Македонски, г-н Асен  Юруков, г-н Петър Грохчев и г-н  Пенчо Стойков. 
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По 11 /единадесета/ точка от дневния ред  
 

Г-н Мутафов, даде думата на г-н Данкин - председател на комисията по 
устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа. 
   

Г- н Данкин - председател на комисията, каза че становището е: Проекта за 
решение в докладната записка да бъде приет. 
 

Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди, че такива 
няма подложи на гласуване становището на комисията. 
 

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 
и чл. 6 от Закон за общинската собственост, чл. 222 и чл. 223 от Закона за 
задълженията и договорите и чл. 200 от Закона за устройство на територията,  
ОбС Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 500 
  

1. Общинският съвет Мирково дава съгласие за сключване на договор за 
замяна, по силата на който: ОБЩИНА МИРКОВО, в качеството си на собственик 
да прехвърли на Иванка Николова Илиева с ЕГН 5111276879, наследник на 
Никола Луков Стоянов и Бойко Евтимов Стоянов с ЕГН 6505257325 правото на 
собственост върху 107 кв.м.,  представляващи реално определена част от  улица с 
ОТ 51-50 и улица с ОТ 50-49-48, в замяна на което Иванка Николова Илиева с 
ЕГН 5111276879, наследник на Никола Луков Стоянов и Бойко Евтимов Стоянов 
с ЕГН 6505257325, в качеството си на собственик (документ за собственост – 
протокол за съдебна делба от 17.09.1991 год. на Пирдопски районен съд) 
прехвърлят на ОБЩИНА МИРКОВО правото на собственост върху 107 кв.м., с 
граници УПИ ІХ-38 и улица, представляващи реално определена част от УПИ ІХ-
38, кв. 8, мах. Скумца (Брестака), с. Каменица, съгласно застроително-
регулационен план, одобрен със Заповед № 486/1990 г. на председателя на народен 
съвет Средногорие и влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със 
Заповед № 111/15.04.2014 год. на кмета на община Мирково, целия с площ  по 
скица 1263,00 кв.м.. Стойността на заменяните реално определени части е 
определена по реда на чл. 41 от Закона за общинската собственост, във връзка с 
чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и е: А) 411,00 лв, съгласно оценка на Марияна Томчева – 
лицензиран оценител - за имота на ОБЩИНА МИРКОВО. Данъчната оценка е 
256, 80 лв (двеста петдесет и шест лв. и 80 ст.), съгласно удостоверение за данъчна 
оценка по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, изх. 
№ 7315000361/ 18.07.2014 год.; Б) 401,00 лв., съгласно оценка на Марияна Томчева 
– лицензиран оценител – за имота на Иванка Николова Илиева и Бойко Евтимов 
Стоянов. Данъчната оценка за имота на Община Мирково е 2 799,30 лв. (две 
хиляди седемстотин деветдесет и девет лв. и 30 ст.), съгласно удостоверение за 
данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, изх. № 7315000310/16.06.2014 год. и 
1 851,10 лв. (хиляда осемстотин петдесет и един лв. и 10 ст.), съгласно 
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удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, изх. № 
7315000312/17.06.2014 год.. За изравняване на стойността на заменяните реални 
части Иванка Николова Илиева и Бойко Евтимов Стоянов следва да заплатят на 
ОБЩИНА МИРКОВО сумата 10,00 лв., както и другите дължими за сключване на 
договора разходи (режийни разноски, местен данък, такса за вписване и др. под.). 

 

2. Общинският съвет променя статута от ПУБЛИЧНА в ЧАСТНА 
общинска собственост на прехвърлените по реда на т. 1 от Община Мирково на 
Иванка Николова Илиева и Бойко Евтимов Стоянов 107 кв.м.,  представляващи 
реално определена част от улица с осови точки ОТ 51-50 и улица с ОТ 50-49-48, 
мах. Скумца (Брестака), с. Каменица, съгласно застроително-регулационен план, 
одобрен със Заповед № 486/1990 г. на председателя на народен съвет Средногорие 
и влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 111/15.04.2014 
год. на кмета на община Мирково, поради това, че са престанали да имат 
предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост.  
 

3. Общинският съвет обявява за ПУБЛИЧНА общинска собственост 
прехвърлените по реда на т. 1 от Иванка Николова Илиева и Бойко Евтимов 
Стоянов на Община Мирково 107 кв.м.,  представляващи реално определена част 
от УПИ ІХ-38, кв. 8, мах. Скумца (Брестака), с. Каменица, съгласно застроително-
регулационен план, одобрен със Заповед № 486/1990 г. на председателя на народен 
съвет Средногорие и влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със 
Заповед № 111/15.04.2014 год. на кмета на община Мирково, поради това че 
придобиват предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската 
собственост. 
 

Съгласно изискванията на чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация за вземане на Решение № 500, с глас „ЗА” 
поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел  Данкин,  г-жа Иванка  Вълева, г-жа 
Добринка Илиева, г-жа Иванка Македонска–Гинина, г-н Велко Лисев, г-н Илия  
Македонски, г-н Петър Грохчев, г-н Пенчо Стойков, г-жа Стоянка Македонска и г-н 
Асен Юруков. 
 
 
По 12 /дванадесета/ точка „Други“ от дневния ред 
 

Г-н Мутафов даде думата на г-н Лисев - председател на по комисията по селско 
и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково. 
 

Г-н Лисев, каза че комисията по селско и горско стопанство, екология и 
обществен ред към ОбС Мирково излиза със становище: Да се отпуснат 
необходимите средства за препарат BUTOX PROTEKT за животновъдите подали 
заявление с вх. № ОбС- 94-00-14/25.08.2014 г. 
 

Г-жа Йотина, обясни че в община Мирково е регистрирано заболяването „Син 
език“ и е редно да се закупи препарат, с който да се предотврати загубата на много 
животни. 
 

След проведена дискусия Общински съвет Мирково взе следното решение: 
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С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково 
взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 501 
 

1. Да бъдат отпуснати финансови средства за закупуването на препарат         
BUTOX PROTEKT. 
 

2. Средствата са заложени в параграф 1015 /материали/, дейност 829 - 
Селско стопанство и следва да се разходват от него. 

 
Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация за вземане на Решение № 501, с глас „ЗА” 
поименно гласуваха: г-н Петър Мутафов, г-н Павел  Данкин,  г-жа Иванка  Вълева, г-жа 
Добринка Илиева, г-жа Иванка Македонска–Гинина, г-н Велко Лисев, г-н Илия  
Македонски, г-н Петър  Грохчев, г-н Пенчо Стойков, г-жа Стоянка Македонска и  г-н 
Асен Юруков. 
 
 
По 13 /тринадесета/ точка от дневния ред - изказвания, питания, становища и 
предложения на граждани по чл. 68, ал. 3 от Правилника за организацията и 
дейността на ОбС Мирково  г-н Мутафов даде двадесет минути. 

Г-н Македонски попита на какъв етап е ремонта на хижа „Опор”. 
 

Г-жа Йотина отговори, че се работи и в най-скоро време ще е ясна крайната цена 
на ремонта. На този етап е рано да се каже крайната цена. 

Други въпроси  нямаше и г-н Мутафов закри заседанието в 15:55 часа. 
 
 
 
 
 
Председател на ОбС Мирково: ................................................ 
                                               /инж. Петър Христов Мутафов/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протоколист: ................................. 
                          /Генка Рендакова/ 


