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

препис – извлечения на решения по
ПРОТОКОЛ
№ 15/ 30.10.2012 година
Относно: Представяне на становище от комисия, по повод заявление за подпомагане
от Валентина Георгиева Кузманова.
С 9 гласа „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” от общо 10 присъстващи общински съветника и
на основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 167
Общинският съвет с. Мирково дава своето съгласие за отпускане на еднократна
финансова помощ от Бюджета на Община Мирково на Валентина Георгиева
Кузманова, в размер на 200 /двеста лева/ след предоставяне на документ за закупуване
на лекарства.
.......................................................................................................................................................
Относно: Представено писмо за намерения „СОФИЯ КАМПО” ООД да придобие
комбайн на цена от 45 000 лв. (без ДДС) и решение от ОбС дали приема сделката да се
извърши на тази цена.

С 8 гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание: чл. 12, ал 2 от НУПООЧКТД и чл. 21, ал.1, т. 8, т.9 и от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 168
1. Общинският съвет дава съгласие комисия в състав: Мирослав Стамов, Илия
Христов Македонски, Велко Георгиев Лисев и Ненка Панчова Кръстева да
организират и проведат преговори с потенциалния копувач„СОФИЯ КАМПО”
ООД, Зърнокомбайн КЕИС, модел 2166 да бъде продаден на цена от 50 000 лв.
2. При непостигане на споразумение с потенциалния копувач за продажба на
зърнокомбайна , същия да бъде докаран в с. Мирково и да бъде обявен за продажба
чрез търг при първоначална цена 50, 000 лв.
.....................................................................................................................................................
Относно: Упълномощаване Кмета на Община Мирково да издаде Запис на заповед за
отпускане на финансова помощ по проект „Корекция на река Буновска, с. Буново,
община Мирково”.

С 9 гласа „ЗА” от общо 9 присъстващи общински съветника и на основани: чл. 21, ал.
1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4, и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с Указания на Управляващия орган, и договор
за отпускане на финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/053 от 16.03.2012 г. по
схема BG161PO001/4.1-04/2010 “Подкрепа за дребномащабни мерки за
предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” от Оперативна програма
„Регионално развитие” за проект „Корекция на река Буновска, с. Буново, община
Мирково“, сключен между Община Мирково и Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма
„Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие”, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 169
1.Упълномощава Кмета на Община Мирково да издаде Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна
програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие”, за сумата: 297 000, 83 (двеста деветдесет и седем хиляди лева и
осемдесет и три стотинки) за обезпечаване на авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/053 от 16.03.2012 г. по
схема BG161PO001/4.1-04/2010 “Подкрепа за дребномащабни мерки за
предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” от Оперативна програма
„Регионално развитие” за проект „Корекция на река Буновска, с. Буново, община
Мирково“, сключен между Община Мирково и Министерство на регионалното
развитие и благоустройството.
2.Възлага на Кмета на Община Мирково да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/053 и да ги
представи пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Договор № :

BG161PO001/4.1-04/2010/053 от дата 16.03.2012 г.

Име на проекта:

„Корекция на р. Буновска, с. Буново община Мирково”

Бенефициент:

ОБЩИНА МИРКОВО

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
Без протест и без разноски
Платим на предявяване
За сумата: 297 000, 83 лв.

Долуподписаният/ата Цветанка Петова Йотина, ЕГН 5306267355, л.к.
№ 640436605, изд. от МВР София област на 06.07.2010 г., в качеството си на Кмет на
Община Мирково, ЕИК по БУЛСТАТ: 000777248, с. Мирково, ул. “Александър
Стамболийски”, № 35 – Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”
схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 “Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, проект
“Корекция на река Буновска, с. Буново, община Мирково” № BG161PO001-4.1.04-0046
по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/053 като Издател на настоящия Запис на
заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без
никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу
представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна
програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие”, сумата: 297 000, 83 (двеста деветдесет и седем хиляди лева и осемдесет и три
стотинки).
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 16.01.2014 год.
Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София,
IBAN : BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство
на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна
програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие”.
Дата на издаване: ..............................................
Място на издаване: ……………………………
Подпис за издателя: ................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Мирково за 2012 г.
С 9 гласа „ЗА” от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание: Във
връзка с чл. 21, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 170
1. Приема актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост, в Община Мирково за 2012 година по приложен списък на
имотите, с които Община Мирково има намерение да извършва разпоредителни
действия отдаване под наем, продажби, като имот 67636.92.143 по кадастрална
карта с. Смолско с обща площ от 37.094 дка, в местността „Калугерица”, който е за
промяна в начина на трайно палзване - продажба, да се промени в - отдаване под
наем.
....................................................................................................................................................
Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост: 1) нива, Х
кат. с площ 5,584 дка , ПИ № 000285 по КВС землище с. Мирково ( АЧОС № 1256 от
23.08.2012 год. ) и 2) нива, Х кат. с площ 1,261 дка , ПИ № 113006 по КВС землище с.
Мирково ( АЧОС № 1254 от 08. 08. 2012 год. ).

С 8 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, от общо 9 присъстващи общински
съветника и на основание: чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 ал. 6 от ЗОС , чл.
33 от НРПУРОИ, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 171
1. Да се извърши продажба на недвижими имоти частна общинска собственост,
представляващи: 1) нива, Х кат. с площ 5,584 дка , ПИ № 000285 по КВС землище с.
Мирково ( АЧОС № 1256 от 23.08.2012 год. ) и 2) нива, Х кат. с площ 1,261 дка , ПИ
№ 113006 по КВС землище с. Мирково
( АЧОС № 1254 от 08. 08. 2012 год. ).
2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:
А) начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител –1) 410 лв. / дка
пазарна цена за нива, Х кат. с площ 5,584 дка , ПИ № 000285 по КВС землище с.
Мирково за сумата от 2 290 лв. ( две хиляди двеста и деветдесет лева) и 2) 407 лв. /
дка пазарна цена за имот № 113006 по КВС землище с. Мирково с площ от 1,261 дка
за сумата от 514 лв. ( петстотин и четиринадесет лева).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и
сключването на договор за продажба.
......................................................................................................................................................
Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: 1) ливада, V
кат. с площ 0,640 дка , ПИ № 013026 по КВС землище с. Мирково ( АЧОС № 1257 от
23.08.2012 год. ).
С 8 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, от общо 9 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 ал. 6 от ЗОС , чл. 33
ал. 1 т. 1 от НРПУРОИ, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 172
1. Да се извърши продажба на недвижими имоти частна общинска собственост,
представляващи: 1) ливада, V кат. с площ 0,640 дка , ПИ № 013026 по КВС землище
с. Мирково ( АЧОС № 1257 от 23.08.2012 год. ).
2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:
А) начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител –1) 551 лв. / дка
пазарна цена за ливада, V кат. с площ 0,640 дка , ПИ № 013026 по КВС землище с.
Мирково за сумата от 353, 00 лв. ( триста петдесет и три лева).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс
и сключването на договор за продажба.
....................................................................................................................................................
Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: 1) нива, V
кат. с площ 2,053 дка , ПИ № 015153 по КВС землище с. Мирково ( АЧОС № 1255 от
08.08.2012 год. ).
С 8 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, от общо 9 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 ал. 6 от ЗОС , чл. 33
от НРПУРОИ, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 173
1. Да се извърши продажба на недвижими имоти частна общинска собственост,
представляващи: 1) нива, V кат. с площ 2,053 дка , ПИ № 015153 по КВС землище с.
Мирково ( АЧОС № 1255 от 08.08.2012 год. ).

2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:
А) начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител –1) 551 лв. / дка
пазарна цена за нива, V кат. с площ 2,053 дка, ПИ № 015153 по КВС землище с.
Мирково за сумата от 1 132 лв. ( хиляда сто тридесет и два лева).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и
сключването на договор за продажба.
...................................................................................................................................................
Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост: 1) ливада, V
кат. с площ 3,909 дка , ПИ № 121012 по КВС землище с. Мирково ( АЧОС № 1252 от
26.07.2012 год. ) и 2) нива, V кат. с площ 2,182 дка , ПИ № 020056 по КВС землище с.
Мирково ( АЧОС № 1253 от 26. 07. 2012 год. ).
С 8 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, от общо 9 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 ал. 6 от ЗОС , чл. 33
от НРПУРОИ, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 174
1. Да се извърши продажба на недвижими имоти частна общинска собственост,
представляващи: 1) ливада, V кат. с площ 3,909 дка , ПИ № 121012 по КВС землище
с. Мирково ( АЧОС № 1252 от 26.07.2012 год. ) и 2) нива, V кат. с площ 2,182 дка ,
ПИ № 020056 по КВС землище с. Мирково
( АЧОС № 1253 от 26. 07. 2012 год. ).
2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:
А) начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител –1) 557 лв. /
дка пазарна цена ливада, V кат. с площ 3,909 дка , ПИ № 121012 по КВС землище с.
Мирково ( АЧОС № 1252 от 26.07.2012 год. ) за сумата от 2 178 лв. ( две хиляди сто
и седемдесет и осем лева) и 2) 539 лв. / дка пазарна цена за нива, V кат. с площ 2,182
дка , ПИ № 020056 по КВС землище с. Мирково за сумата от 1 176 лв. (хиляда сто и
седемдесет и шест лева)
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и
сключването на договор за продажба.
......................................................................................................................................................
Относно: Закупуване на поземлен имот № 105001 по КВС на с. Бенковски.
С 9 гласа „ЗА” от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.
1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5 ал. 1 т. 2 и ал. 2 т. 1 от Наредбата за реда ,
придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Мирково и във връзка с проект “ Събиране и обезвреждане на негодни за употреба
пестици на територията на Община Мирково”, намиращи се в склад за пестициди в
поземлен имот № 105001 в землището на с. Бенковски, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 175
1. Отменя Решение № 185 / 26.05.2009 год. на ОбС Мирково
2. Да се закупи поземлен имот № 105001 ( държавна частна собственост ) по КВС
на с. Бенковски с площ от 0,409 дка с цел разполагане на контейнери “ Б-Б куб “ с
негодните за употреба пестициди за обезвреждане.
3.Да се възложи на Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба.
.....................................................................................................................................................
Относно: Отдаване под наем на приемно помещение, склад и сервизни помещения,
предназначени за аптечна дейност в здравна служба с. Мирково (АЧОС № 3 от
05.10.1998 г.) с обща площ от 24м2.

С 9 гласа „ЗА”и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14 ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл.19 ал. 1 ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Мирково, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 176
1. Да се отдадат под наем приемно помещение, склад и сервизни помещения,
предназначени за аптечна дейност в здравна служба с. Мирково (АЧОС
№ 3 от
05.10.1998 г.) с обща площ от 24 кв.м. при следните условия
А) минимален размер на месечния наем – 120, 00 лв./сто и двадесет лева/ без ДДС;
Б) максимален срок на договора – 10 години;
В) дейност, за която ще се използва имота – аптечни нужди.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс
по реда на глава девета от НРПУРОИ и сключването на договор за наем .
......................................................................................................................................................
Относно: Отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се на втория етаж в
здравна служба с. Смолско с площ 43,65 кв.м. ( АЧОС № 15 от 20.08.1999 год. на кмета
на Община Мирково).
С 7 гласа „ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 14 ал. 6 от ЗОС; чл.22 ал. 1
ал. 3 и чл. 136 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, ОбС Мирково
взе:
РЕШЕНИЕ № 177
1. Да се отдаде под наем имот – частна общинска собственост, представляващ
лекарски кабинет, находящ се на втория етаж в здравната служба с. Смолско с площ
43,65 кв.м. ( АЧОС № 15 от 20.08.1999 год. на кмета на Община Мирково)
2. Отдаването под наем да се извършва при следните параметри:
А) минимален размер на месечния наем – 109,13 лв. без ДДС
Б) максимален срок на договора – 10 години
В) дейност, за която ще се използва имота – медицински нужди;
3. Възлага на кмета на общината сключването на договор за наем по месечна наемна
цена определена на основание чл. 136 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 102, ал. 4 от Закона за
лечебните заведения .
.....................................................................................................................................................
Относно: Отдаване под наем на четири помещения от северната част на първия етаж в
здравната служба с. Мирково с площ 54,8 кв.м. (АЧОС № 3 от 05. 10. 1998 год. на кмета
на Община Мирково).
С 7 гласа „ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 6 от ЗОС; чл.22 ал. 1
ал. 3 и чл. 136 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, ОбС Мирково
взе:
РЕШЕНИЕ № 178

1. Да се отдадат под наем имоти – частна общинска собственост, представляващи
четири помещения от северната част на първия етаж в здравната служба с.
Мирково с площ 54,8 кв.м. (АЧОС № 3 от 05.10.1998 год. на кмета на Община
Мирково)
2. Отдаването под наем да се извършва при следните параметри:
А) минимален размер на месечния наем – 164.40 лв.
Б) максимален срок на договора –10 години ;
В) дейност, за която ще се използва имота – медицински нужди;
3. Възлага на кмета на общината сключването на договор за наем по месечна наемна
цена определена на основание чл. 136 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 102, ал. 4 от Закона за
лечебните заведения .
....................................................................................................................................................
Относно: Споразумене за сътрудничество между община Чавдар и община Мирково.
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 и чл. 59-61 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от ЗФУКПС, и във връзка с Насоки
за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма “Административен капацитет”, бюджетна
линия
BG051PO002/12/2.2-07, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”,
подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 179
1. Общински съвет Мирково одобрява предложеното Споразумение за
сътрудничество между община Чавдар и община Мирково в рамките на съвместен
проект “Укрепване на ефективността на общинските служители в дух на
партньорство” по Оперативна програма “Административен капацитет”, бюджетна
линия BG051PO002/12/2.2-07, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”,
подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
2. Общински съвет Мирково подкрепя участието на община Мирково в
партньорство с община Чавдар с проектно предложение “Укрепване на
ефективността на общинските служители в дух на партньорство”по Оперативна
програма “Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07,
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.
„Компетентна и ефективна държавна администрация”.
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Днес ............, в с.Чавдар, между:
Община Чавдар, със седалище и адрес на управление: с. Чавдар, ул. “Христо Ботев” 9,
ЕИК 000777230, представлявана от Пенчо Стоянов Геров - кмет, като БЕНЕФИЦИЕНТ по
проект по Оперативна програма “Административен капацитет” от една страна, и
Община Мирково, със седалище и адрес на управление: с. Мирково, ул. „Александър
Стамболийски“ № 35, ЕИК 00777248, представлявана от кмета Цветанка Петкова Йотина, като
ПАРТНЬОР, от друга страна ,
на основание чл. 59, чл.61, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.6, ал. 2 от Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор се сключи настоящото споразумение, с което двете страни се договориха за
следното:
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1.
Община Чавдар, като БЕНЕФИЦИЕНТ във връзка с участието си с проектно
предложение по Оперативна програма “Административен капацитет”, бюджетна линия
BG051PO002/12/2.2-07, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет
2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” определя свой ПАРТНЬОР Община
Мирково, в рамките на проект “Укрепване на ефективността на общинските служители в дух на
партньорство”.
2.
БЕНЕФИЦИЕНТЪТ и ПАРТНЬОРЪТ ще изпълняват съвместно описаните
дейности в Проекта за срок от 12 месеца, след одобряването му за финансиране и подписване
на договор.
ІІ. ЦЕЛ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

1.
Целта на сътрудничеството е обединяване усилията на двете
администрации за постигане на основната цел на проекта.
2.
Общинското сътрудничество има за цел да подобри ефективността на
работа на общинските администрации.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА
1.
Страните по настоящото споразумение определят община Чавдар като водеща
организация при подготовката, организацията и изпълнението на проектното предложение.
2.
Страните по настоящото споразумение определят кмета на община Чавдар да
подаде необходимите документи за финансиране на проектно предложение Оперативна
програма “Административен капацитет”, бюджетна
линия BG051PO002/12/2.2-07,
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и
ефективна държавна администрация”.
3.
Страните по настоящото споразумение упълномощават кмета на община Чавдар,
при одобрение на проектното предложение да извърши следните дейности: да назначи екип за
управление на проекта, съгласно формуляра за кандидатстване, да открие и администрира
банкова сметка за целите на проекта, да осигури самостоятелно работно помещение за екипа за
управление на проекта, необходимата офис техника – минимум един компютър, принтер,
телефон, интернет и консумативи за качественото и адекватно изпълнение, съхранение и
архивиране на документите по проекта.
4.
Община Чавдар, като БЕНЕФИЦИЕНТ организира изпълнението на всички
дейности по Проекта.
5.
Община Чавдар, като БЕНЕФИЦИЕНТ носи цялата отговорност за качественото
изпълнение на всички дейности и завършването им в срок.
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6.
Община Чавдар, като БЕНЕФИЦИЕНТ е длъжна да изготвя всички документи,
свързани с отчитането на изпълнените дейности, както и да изготвя текущи, междинни и
окончателен отчети, съгласно изискванията на финансиращия орган.
Б. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТНЬОРА
1. ПАРТНЬОРЪТ е длъжен в рамките на Проекта при изпълнение на планираните
дейности да осигури участието на ръководители, експерти и служители от персонала на
поверената му администрация в зависимост от характера на изпълняваната дейност.
2. ПАРТНЬОРЪТ оказва пълно съдействие на БЕНЕФИЦИЕНТА при изготвяне на
първичните документи, свързани с провежданите дейности, в които той е участник - изготвяне
на протоколи от работни срещи, проекти на документи във връзка с изпълняваните дейности и
др.
3. ПАРТНЬОРЪТ осигурява достъп до вътрешната нормативна база на своята
администрация в етапа на проучвателните дейности по проекта - нормативни, стратегически и
други документи.
4. ПАРТНЬОРЪТ има право да се запознае с всички дейности на Проекта в процеса на
подготовката му.
5. ПАРТНЬОРЪТ има право да получи възнаграждения за участие при изпълнение на
планираните в проекта дейности, съобразно делът му в тях, както и заплащане за всички
извършени от него разходи при изпълнение на дейностите по проекта.
Страните по настоящото споразумение определят община Мирково като партньор на
бенефициента – община Чавдар при подготовката, организацията и изпълнението на
проектното предложение.

Страните по настоящото споразумение определят кмета на община Мирково да осигури
и по никакъв начин да не възпрепятства включените длъжностни лица от общинска
администрация Мирково в екипа за управление на проекта да осъществяват възложените им по
договор задължения.
С цел осигуряване на информация и публичност на резултатите от проекта, двете
общини се ангажират да оказват пълно съдействие на екипа за управление на проекта чрез
поддържането на постоянна актуална информация за отделните етапи и резултати от
изпълнението му на интернет страниците си.
ІV. ФОРМА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
1. Сътрудничеството между община Чавдар и община Мирково е за изпълнение на
конкретен проект, посочен по-горе, както и за изпълнение на конкретни дейности, посочени в
проектното предложение за кандидатстване.
V. ОБХВАТ НА УПРАВЛЕНСКИ ОТГОВОРНОСТИ
1.
Обхватът на управленските отговорности на водещата община

(БЕНЕФИЦИЕНТ) и партньора е съгласно изискванията на проектното предложение по
приоритетна ос Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, бюджетна
линия BG051PO002/12/2.2-07 на ОПАК.
VІ. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Обучения от каталога на ИПА;
2. Компютърно обучение и чуждоезиково обучение (дългосрочни)съобразно
конкретните функции на служителите;
3. Провеждане на две 3-дневни обучения за въвеждане на устойчив
механизъм за обучение относно лидерство, екипност, комуникация и лична
ефективност на служителите на общинската администрация в община Мирково и
община Чавдар с включени практически занимания;
4. Провеждане на специализирани обучения за общински служители, които
са пряко обвързани със специфичната дейност, която изпълняват;
5. Дейности за информация и публичност.
Разходите за дейностите ще се извършват от БЕНЕФИЦИЕНТА на базата на
одобрения бюджет по проекта.
VІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ отговаря за изпълнение на бюджета на Проекта и
представяне на всички финансови документи, съгласно изискванията на финансиращия
орган.
2. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ извършва всички плащания към изпълнителите по
съответните дейности, в това число и към екипа по проекта, на база плащанията от
страна на Управляващия орган към БЕНЕФИЦИЕНТА.
3. ПАРТНЬОРЪТ съдейства на БЕНЕФИЦИЕНТА при подготовката на всички
финансови документи, които трябва да бъдат подготвени и подписани от служители
в неговата администрация.
VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1.Настоящото споразумение е в сила от датата на сключването му и е валидно до
прилючване на всички дейности по Проекта, след одобряването за финансиране.
2. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ има право да прекрати настоящото споразумение
предсрочно, в случай, че ПАРТНЬОРЪТ системно не изпълнява поетите задължения
при изпълнение на дейностите и отчитането на Проекта.
3.ПАРТНЬОРЪТ има право да прекрати предсрочно това споразумение, в случай
че не одобрява методите на БЕНЕФИЦИЕНТА при организиране, провеждане и
финансиране на планираните по Проекта дейности.
Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра, по един за
всяка от страните и Управляващия орган.

ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА:
ЗА ПАРТНЬОРА:
Пенчо Геров
Цветанка Йотина
Кмет на Община Чавдар
Кмет на Община Мирково
.................................................................................................................................................
Относно: Ограничаване преминаването на тежкотоварни превозни средства /над 10т./
по уличната мрежа на с. Мирково.
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 24, т. 3, 4 и 5 от Наредбата за
управление на общинските пътища в Община Мирково, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 180
1. Общинският съвет с. Мирково дава своето съгласие да бъде ограничено
преминаването на тежкотоварни превозни средства /над 10 т./ по уличната
мрежа на с. Мирково. Изключение се допуска за маршрута: от табелата на
Община Мирково при южния вход на селото, по улица „Хан Аспарух”, ул.
„Опълченска”, ул. „Г. М. Димитров” до табелата на община Мирково при
северния вход на селото и обратно.
2. Възлага на Кмета на община Мирково да постави необходимата сигнализация за
въвеждане на ограничението по точка 1.
....................................................................................................................................................
Относно: Състоянието на ученически стол към ОУ „Георги Бенковски” с. Мирково.
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21, ал. 1т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 181
Общинският съвет с. Мирково взе решение до края на 2012 год. училищния стол да
функционира.
................................................................................................................................................
Относно: Отдаване под наем на терен и сградата на бившето училище в с. Каменица
(АЧОС № 116 от 13.07.1999г.)
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21,
ал. 1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал. 1 от Закона за общинската собственост
и чл. 19, ал. 1, ал. 2, и ал. 3 от Наредбата за реда, придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Мирково, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 182
1. Да се отдадат под наем на терен и сградата на бившето училище в с.
Каменица (АЧОС № 116 от 13.07.1999г.) при следните условия:
А) минимален размер на месечния наем – 200лв. без ДДС;
В)максимален срок на договора – 10 години;
Г)при изтичане давността на договора или преждевременното му
прекратяване на една от страните, всички подобрения остават в полза на общината.
2. Възлага на Кмета на община Мирково да организира провеждането на публичен
конкурс по реда на глава девета от НРПУРОИ и сключването на договор за наем.

