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

 

Препис извлечение! 

 

 

РЕШЕНИЕ № 534 

От неприсъствено гласуване от 21.11.2014 година 

 

Относно: Начин на определяне на наема при отдаване под наем на имоти, управлявани от 

Община Мирково по чл.15, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и 

разпореждане с общинско имущество на община Мирково – сгради, находящи се в поземлен 

имот № 000877 по КВС , местност „Кофата“(Къдравец), поземлен имот № 000876 по КВС, 

местност „Кофата“(Къдравец), в землище Мирково ЕКАТТЕ 48324, Община Мирково. 
 

Със 6 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 

общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление 

и местна администрация, чл. 14 ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, 

чл.15, ал. 3 и чл.19 ал. 1, ал. 2 и ал.3 от  Наредбата за реда за придобиване, управление  и 

разпореждане с общинско имущество на община Мирково, Общински съвет Мирково взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 534 

 

1. Отменя точка 1.3 от Решение № 528/ 18.11.2014 год. от протокол №41/ 18.11.2014 год. 

2. Първоначалната наемна цена за имоти:  

 

• сграда със ЗП 1 047 кв.м. находяща се в поземлен имот № 000877 по КВС , 

местност „Кофата“(Къдравец), землище Мирково ЕКАТТЕ 48324;  

 

• сграда със ЗП 1 546 кв.м. и сграда със ЗП 913 кв.м., находящи се в поземлен имот 

№ 000876 по КВС , местност „Кофата“(Къдравец), землище Мирково ЕКАТТЕ 

48324, Община Мирково, при следните параметри : 

 

 

да се определи съгласно експертна оценка от лицензиран оценител 

 

 

 

 

 

 

                                            .      

инж. ПЕТЪР ХРИСТОВ МУТАФОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО 



 

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

 

Препис извлечение! 

 

 

РЕШЕНИЕ № 535 

От неприсъствено гласуване от 21.11.2014 година 

 

Относно: Начин на определяне на наема при отдаване под наем на имоти, управлявани от 

Община Мирково по чл.15, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и 

разпореждане с общинско имущество на община Мирково - сгради, находящи се в поземлен 

имот № 167001 по КВС , местност „Голяма река“, поземлен имот № 166001 по КВС , 

местност „Странето, поземлен имот № 141005 по КВС , местност „Скумца“, се в поземлен 

имот № 141002 по КВС , местност „Скумца“, поземлен имот № 141002 по КВС, местност 

„Скумца“, поземлен имот № 000974 по КВС, местност „Старите колиби“в землище 

Каменица ЕКАТТЕ 35821, Община Мирково. 

 

Със 6 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 

общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление 

и местна администрация, чл. 14 ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, 

чл.15, ал.3 и чл.19 ал. 1, ал. 2 и ал.3 от  Наредбата за реда за придобиване, управление  и 

разпореждане с общинско имущество на община Мирково, Общински съвет Мирково взе: 

 

  

РЕШЕНИЕ № 535 

 

1. Отменя точка 1.3 от Решение № 529/ 18.11.2014 год. от протокол №41/ 18.11.2014 год. 

2.  Първоначалната наемна цена за имоти:  

• двуетажна стопанска сграда със ЗП 229 кв.м , находяща се в поземлен имот № 

167001 по КВС, местност „Голяма река“, землище Каменица ЕКАТТЕ 35821, 

Община Мирково;  

• сграда със ЗП 80 кв.м.,  сграда със ЗП 176 кв.м., сграда със ЗП 325 кв.м., сграда със 

ЗП 321 кв.м., сграда със ЗП 34 кв.м., сграда със ЗП 18 кв.м. (полуразрушена), сграда 

със ЗП 86 кв.м, находящи се в поземлен имот № 166001 по КВС , местност 

„Странето“, землище Каменица ЕКАТТЕ 35821, Община Мирково;  

• сграда със ЗП 148 кв.м., находяща се в поземлен имот № 141005 по КВС , местност 

„Скумца“, землище Каменица ЕКАТТЕ 35821, Община Мирково;  

• сграда със ЗП 488 кв.м., находяща се в поземлен имот № 141002 по КВС , местност 

„Скумца“, землище Каменица ЕКАТТЕ 35821, Община Мирково;  



 

• сграда със ЗП 718 кв.м., находяща се в поземлен имот № 000974 по КВС , местност 

„Старите колиби“, землище Каменица ЕКАТТЕ 35821, Община Мирково; 

да се определи съгласно експертна оценка от лицензиран оценител.        

 

 

                             

                                            .      

инж. ПЕТЪР ХРИСТОВ МУТАФОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО 

 

 

 

 

 

 

 


