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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 40 / 29.10.2014 година

Относно: Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх.
№ ОбС-01-69 от 16.10.2014 год. на Община Мирково: Кандидатстване с проект
„Изпълнение на пакет от мерки за повишаване енергийната ефективност на МБАЛ –
град Пирдоп“ за финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“ /ФЕЕВИ/

С 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 гласуващи общински съветника и на основание Чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 9, т. 10 и
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 517
1. Общински съвет – Мирково дава съгласие Община Мирково да преведе
сума на Община Пирдоп в размер на 2,24 % от стойността на проектното
предложение /не повече от 12 320,00 лева/ за участие в съфинансирането на проект
„Изпълнение на пакет от мерки за повишаване енергийната ефективност на
МБАЛ – град Пирдоп“.
2. Сумата по т. 1 да бъде преведена само при условие, че проект
„Изпълнение на пакет от мерки за повишаване енергийната ефективност на
МБАЛ – град Пирдоп“ е одобрен за финансиране от Фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“ /ФЕЕВИ/.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 40 / 29.10.2014 година

Относно: Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх.
№ ОбС-01-71 от 21.10.2014 год. на Община Мирково: Договор за кредит с „Фонд за
органите на месното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД по проект
„Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на
дестинациите Мирково, Чавдар и Златица“.

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. 10 от ЗМСМА
и чл. 17 от ЗОД, Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 518
1. Община Мирково да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Средногорие –
популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на
дестинациите
Мирково,
Чавдар
и
Златица“
по
договор
№
BG161PO001/3.2.03/2012/007 от дата 20.02.2013 г., финансиран от Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво
развитие на туризма“ Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/3.2.03/2012 „Подкрепа за резвитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите II“, при следните основни параметри:
•
•

Максимален размер на дълга – 230 000.00 лева (двеста и тридесет хиляди
лева);
Валутен дълг – лева;

•
•
-

-

•
•
•
-

Вид на дълга – краткосрочен общински дълг, поет с договор за общински
заем;
Условия за погасяване:
Срок за погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата: чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/3.2.03/2012/007 от дата 20.02.2013 г.;
Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 5.078 %;
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и управляващата банка;
Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залога върху вземанията на Община Мирково по Договор за
безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.2.03/2012/007 от дата 20.02.2013г.
Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от
Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Мирково да подготви
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит
Булбанк“ АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т. 1.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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От протокол № 40 / 29.10.2014 година

Относно: Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх.
№ ОбС-01-72 от 21.10.2014 год. на Община Мирково: Определяне начина на ползване
на дървесина от подотдели 132 „щ“, 65 „б“, 129 „з“, 135 „л“, 135 „д“, 135 „е“, 85
„з“, 169 „д“, 208 „б“, 264 „к“ и началните цени на отделните асортименти и
технически услуги.

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. 23 и ал. 22 от
ЗМСМА във връзка с чл. 111, ал. 2, т. 2 и ал. 4, т. 1 от Закона за горите и
чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 519
1. Определя подотдели, от които местното население ще добива дърва за
огрев и строителна дървесина през 2014г. по чл.111, ал.2, т.2 от Закона за
горите
Землище

Местност

Буново

Мирково

Кръста
Предела
Брайковец
Трапан кория

Смолско

Новата кория
Опор

Подотдел

132 „щ”
65 „б“
129 „з”
135 „л”
135 „д”
135 „е”
85 „з”
169 „д”

Очакван добив Широколистни/
стояща маса,
иглолистни
м3
660
широколистни
220
широколистни
25
иглолистни
340
широколистни
50
иглолистни
105
широколистни
110
широколистни
160
широколистни

Калугерица
Каменица Гола могила

208 „б”
264 „к”

330
70

широколистни
широколистни

2. Определя цени на стояща дървесина на корен за 2014г. както следва
№ Наименование
1 Иглолистен объл дървен
материал
А)едър:
I-ви а клас на сортимента
I-ви клас на сортимента
II -ри клас на сортимента
Б)среден
III -ти клас на сортимента
IV и V клас на сортимента
В)дребен
2 Широколистен объл
дървен материал
А)едър:

3

I-ви а клас на сортимента
I-ви клас на сортимента
II -ри клас на сортимента
Б)среден
III -ти клас на сортимента
IV и V клас на сортимента
В)дребен
Дърва за огрев и вършина
А) дърва от иглолистни
дървесни видове
Б) дърва от широколистни
меки дървесни видове
В) дърва от широколистни
твърди дървесни видове
Г) вършина

Мярка

Такса на корен лв. без ДДС

м3
м3
м3

75
50
40

м3
м3
м3

25
20
10

м3
м3
м3

Бук,дъб,га
бър и
твърди
шир.
75
55
50

Цер,
акация,ли
па,бреза и
меки шир.
40
35
30

Орех,
явор,ясен,бр
яст и горскоплодни
130
85
70

м3
м3
м3

40
20
20

20
12
10

50
30
20

пр. м3

10

пр. м3

10

пр. м3

18

пр. м3

5

3. Определя максимално количество дърва за огрев за 2014г. на едно
домакинство – 10 пр. м3
4. Определя цена за административни услуги за 2014 г.
Наименование на таксата

мярка

За издаване на позволителни, разрешителни,

Бр.

Такса, лв. без
ДДС
1,50

превозни билети, удостоверения и свидетелства
За издаване на дубликати на позволителни,
разрешителни, удостоверения и свидетелства

Бр.

1,20

5. Цените за технически услуги за горско стопанска дейности през 2014 г.
5.1.Измерване на дървесина в лежащо състояние
- едра, средна и дребна по 0,80 лв./м3 без ДДС
- дърва за горене – по 0,50 лв./пр.м3 без ДДС
5.2. Маркиране на дървесина в лежащо състояние
- едра, средна и дребна по 0,80 лв./м3 без ДДС
- дърва за горене – по 0,50 лв./пр.м3 без ДДС

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 40 / 29.10.2014 година
Относно: Докладна записка от Сдружение ФК „Мирково“ с. Мирково представлявано
от Илия Георгиев Златанов Вх. № ОбС-36-04-1 от 02.10.2014 год. на Община Мирково:
Необходими средства за нуждите на Сдружение ФК „Мирково“за 2015год.

С 11 гласа „ЗА”, 0 глас „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, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 520
1.
Общински съвет Мирково, дава съгласие да се отпуснат през
2015 година средства в размер на 6 000,00 /шест хиляди/ лева, за нуждите
на футболен клуб „Мирково“ - с. Мирково.
2.

Средствата да бъдат предвидени в бюджет 2015 год.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
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От протокол № 40 / 29.10.2014 година

Относно: Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх.
№ ОбС-01-70 от 17.10.2014 год. на Община Мирково: Отчет за работата на Кмета
на Община Мирково за времето от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 44, ал. 5, от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 521
Приема Отчета за работата на Кмета на Община Мирково за периода от
01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 40 / 29.10.2014 година

Относно: Отчет- анализ с Вх. № ОбС-66-02-37 от 01.10.2014 год. на Община Мирково:
Дейността на Полицейски Инспектор Станой Пеев и Мл. ПИ Иван Червенков при РУПирдоп, обслужващи район Мирково.

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

РЕШЕНИЕ № 522
Приема отчет-анализа за дейността на Полицейски Инспектор Станой Пеев
и Мл. Полицейски Инспектор Иван Червенков при РУ-Пирдоп, обслужващи
район Мирково.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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ДО
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 40 / 29.10.2014 година

Относно: Докладна записка от г-жа Добринка Илиева – Председател на Читалищното
настоятелство с Вх. № ОбС-36-02-6 от 20.10.2014 год. на Община Мирково: План за
културно- просветната работа на народно читалище „Христо Ботев - 1884“ с.
Мирково за 2015 година.

С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 26а, ал. 1 от ЗНЧ, ОбС
Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 523
Приема план за културно-просветната работа на народно читалище
„Христо Ботев - 1884“ - с. Мирково за 2015 година.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/
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От протокол № 40 / 29.10.2014 година
Относно: Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх.
№ ОбС-01-73 от 21.10.2014 год. на Община Мирково:
Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:
1. Ливада, V категория с площ от 5.397 дка, ПИ №093007 по КВС землище с. Буново
(АЧОС №1336 ОТ 09.07.2014 г.);
2. Нива, IX категория с площ от 4.00 дка, идентификатор №67636.6.589 по
кадастралната карта на с. Смолско (АЧОС№ 1320 ОТ 07.05.2014 г.);
3. Ливада, V категория с площ от 1,701 дка, ПИ №121002 по КВС землище Мирково
4. Ливада V категория с площ от 1.829 дка, ПИ №003015 пот КВС землище
Мирково.

С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание Чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местно самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 36, ал. 1 и чл. 100, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от ЗМСМА, ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 524
I.

Да се извърши продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост,
представляващи:
1. Ливада, V категория с площ от 5.397 дка, ПИ №093007 по КВС землище
с. Буново (АЧОС №1336 ОТ 09.07.2014 г.);
2. Нива, IX категория с площ от 4.00 дка, идендификатор №67636.6.589 по
кадастралната карта на с. Смолско (АЧОС№ 1320 ОТ 07.05.2014 г.);
3. Ливада, V категория с площ от 1,701 дка, ПИ №121002 по КВС землище
с. Мирково;
4. Ливада V категория с площ от 1.829 дка, ПИ №003015 пот КВС землище
с. Мирково.

II.

Продажбата да се извърши чрез публично оповестени търгове с тайно
наддаване при начални тръжни цени, определени по пазарни оценки от
лицензиран оценител, както следва:
 за поземлен имот с № 093007 по КВС землище с. Буново – начална
тръжна цена в размер на 3 140.00 лв. (три хиляди, сто и четиридесет лв.);
 за имот с идентификатор №67636.6.589 по кадастралната карта на с.
Смолско – начална тръжна цена в размер на 1 272.00 лв. (хиляда двеста
седемдесет и два лв.;
 за поземлен имот с № 121002 по КВС землище Мирково – начална
тръжна цена в размер на 978.00 (деветстотин седемдесет и осем) лв.;
 за поземлен имот с №003015 пот КВС землище Мирково – начална
тръжна цена в размер на 1 098.00 (хиляда деветдесет и осем) лв.

III.

Размерът на депозита за участие в търговете да бъде в размер на 10 % върху
началната тръжна цена.

IV.

Възлага на Кмета на общината да организира провеждането на публично
оповестените търгове и сключването на договорите по продажба.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 40 / 29.10.2014 година
Относно: Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх.
№ ОбС-01-74 от 21.10.2014 год. на Община Мирково: Предложение за Приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мирково
(НОАМТЦУТОМ)

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание Чл.21 ал.2 от ЗМСМА,
чл.140 от Конституция на република България, във връзка с чл.17, ал.1 и 2, чл.11,
ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, чл.76,ал.3 във връзка с
чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 9, чл. 8, ал. 1 от Закона за
местни данъци и такси чл. 10 от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мирково, ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 525
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Мирково, приета с Решение №39 от 29.01.2004 г на Общински съвет – с. Мирково
по Протокол № 5, , Изм. с Реш. №47 от 15.03.2004 г. по протокол № 6; Изм. с Реш.
№ 102 от 27/01.2005 г. по протокол № 17; Изм. с Реш. №106 от 17.02.2005 г. по
протокол № 18; Изм. с Реш. № 122 от 21.04.2005 г. по протокол № 21; Изм. с Реш.
№287 от 21.03.2007 г. по протокол № 41; Изм. с Реш. № 305 от 30.05.2007 г. по
протокол № 43; Изм. с Реш. № 311 от 25.07.2007 г. по протокол №45; Изм.с Реш.
№67 от 07.07.2008 г. по протокол №11; Изм. с Реш. № 136 от 20.01.2009 г. по
протокол №18; Изм. и доп. с Реш. № 137 от 20.01.2009 г. по протокол №18; Изм. с
Реш. № 164 от 18.03.2009 г. по протокол № 20; Изм. и доп. с Реш. № 256 от
29.01.2010 год по протокол № 32; Изм. с Реш. №294 от 11.06.2010 г. по протокол №
35; Изм. с Реш. № 352 от 29.12.2010 г. по протокол № 41; Изм. с Реш. № 374 от
31.01.2011 г. по протокол № 42; Изм. с Реш. № 16 от 29.12.2011 г. по протокол № 5;
Изм. с Реш. № 128 от 29.05.2012 г. по протокол № 10; Изм. с Реш. № 402 от

20.12.2013 г. по протокол № 29 Изм. с Реш. № 409 от 22.01.2014 г. по протокол № 29,
както следва:
§1. В чл. 37 придобива следната редакция:
„чл. 37. Taкса за участие в търгове/конкурси за:
1. отдаване под наем на общински имоти - в размер на 35.00 (тридесет и
пет) лв.;
2.

Продажба, замени или учредяване на вещни права върху общински
имоти - в размер на 50.00 (петдесет) лв.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Мирково, приета с Решение №39 от 29.01.2004 г на Общински съвет – с. Мирково
по Протокол № 5, Изм. с Реш. №47 от 15.03.2004 г. по протокол № 6; Изм. с Реш. №
102 от 27/01.2005 г. по протокол № 17; Изм. с Реш. №106 от 17.02.2005 г. по
протокол № 18; Изм. с Реш. № 122 от 21.04.2005 г. по протокол № 21; Изм. с Реш.
№287 от 21.03.2007 г. по протокол № 41; Изм. с Реш. № 305 от 30.05.2007 г. по
протокол № 43; Изм. с Реш. № 311 от 25.07.2007 г. по протокол №45; Изм.с Реш.
№67 от 07.07.2008 г. по протокол №11; Изм. с Реш. № 136 от 20.01.2009 г. по
протокол №18; Изм. и доп. с Реш. № 137 от 20.01.2009 г. по протокол №18; Изм. с
Реш. № 164 от 18.03.2009 г. по протокол № 20; Изм. и доп. с Реш. № 256 от
29.01.2010 год по протокол № 32; Изм. с Реш. №294 от 11.06.2010 г. по протокол №
35; Изм. с Реш. № 352 от 29.12.2010 г. по протокол № 41; Изм. с Реш. № 374 от
31.01.2011 г. по протокол № 42; Изм. с Реш. № 16 от 29.12.2011 г. по протокол № 5;
Изм. с Реш. № 128 от 29.05.2012 г. по протокол № 10; Изм. с Реш. № 402 от
20.12.2013 г. по протокол № 29 Изм. с Реш. № 409 от 22.01.2014 г. по протокол №
29; изм. с Реш. № 525 от 29.10.2014г. по протокол № 40, влиза в сила в деня на
приемането и от Общински съвет.
ІІ . Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Мирково.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

