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 № 22 / 29.03.2013 година

Относно: Приемане на отчет – анализ от служителите на МВР към РУП- град Пирдоп,
обслужващи Община Мирково по опазване на обществения ред и борба с
престъпността.

Със 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание:
Чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 255
Общинският съвет Мирково приема отчет – анализ от служителите на МВР към
РУП- град Пирдоп, обслужващи Община Мирково по опазване на обществения ред и
борба с престъпността.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година

Относно: Отмяна на Решение № 250 от Протокол № 21 /26.02.2013 г.

Със 4 гласа„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и 7 гласа „ПРОТИВ“ от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание Чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет,
взе:

РЕШЕНИЕ № 256

Общинският съвет Мирково не дава съгласие за отмяна на
Протокол №21/26.02.2013г. на ОбС Мирково.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Решение №250 от

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година

Относно: Отмяна на Решение № 234 от Протокол №21/26.02.2013г.

Със 10 гласа„ЗА и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание Чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 257

Общинският съвет Мирково отменя Решение №234 от Протокол №21/26.02.2013г. на
ОбС Мирково.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година

Относно: Отпускане на средства за стимулиране на ученици с отличен успех през
учебната година при ОУ „ Георги Бенковски“ село Мирково.

Със 7 гласа„ЗА, 2 гласа „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11
присъстващи общински съветника
и на основание Чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА,
Общинският съвет, взе:
РЕШЕНИЕ № 258
Общинският съвет Мирково дава съгласие учениците от четвърти, пети, шести и
седми клас, завършили учебната година с отличен успех / над 5,50/, да бъдат
поощрявани като бъдат изпращани на летен лагер, а разноските да бъдат за сметка
на Общината.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година

Относно: Молба от председателя на пенсионерски клуб „Зора“ в с. Смолско за
закупуване на телевизор от Община Мирково.

С 5 гласа„ЗА, 1 глас „ПРОТИВ“ и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание Чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА,
Общинския съвет, взе:
РЕШЕНИЕ № 259

Общинският съвет Мирково не дава съгласие за закупуване на телевизор на
пенсионерски клуб „Зора“ с.Смолско.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година

Относно: Определяне на концесионер на водостопански обект – язовир в землището на
с. Смолско.

С 11 гласа„ЗА“, от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание
чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.58, ал.2, т.1 от Закона за концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1
от Правилника за прилагане на закона за концесиите, Решение №154 от Протокол №
13/30.08.2012г. на ОбС Мирково, за откриване на процедура за предоставяне на
концесия и протоколи по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите на комисия назначена със
Заповеди № 182/05.09.2012г., № 250/01.11.2012г. и №283/11.12.2012г. на кмета на
Община Мирково, Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 260
ОбС Мирково:
I.Определя Димитър Николов Мутафчиев за концесионер на обект – язовир в
с.Смолско, община Мирково, находящ се в землището на с.Смолско, представляващ
имот №67636.92.258, с площ 30,623 дка, собственост на Община Мирково, публична
общинска собственост / АПОС/ №12 от 23.09.1999г.
II.В съответствие с резултатите от проведената открита процедура, основните
елементи на концесията се конкретизират както следва:
1. Основен предмет на концесията – управление и поддържане на язовира,
язовирната стена и прилежащите съоръжения в технически изправно

състояние със средства, осигурени от концесионера и на негов риск,
включително право да експлоатира обекта, като развива следните стопански
дейности: риборазвъждане, отглеждане на риба, любителски и спортен
риболов, напояване, водопой.
2. Съпътстващи дейности – извършването на други разрешени от закона
стопански дейности, които биха могли да съпътстват основните дейности,
без да ги възпрепятстват.
3. Цена на концесията – годишната концесионна вноска в размер на 920,00
/деветстотин и двадесет/ лева без ДДС. Цената на концесията се заплаща
както следва:
-

Паричната вноска за първата година, дължима към датата на подписване
на концесионния договор е в размер на 540 /петстотин и четиридесет/ лева
без ДДС.

-

От втората година до края на концесията, годишната концесионна
парична вноска се внася на една вноска до в срок до 31 март за
съответната година.

-

Концесионерът внася дължимата концесионна парична вноска в брой / на
касата на Община Мирково/ или по банков път по сметката на Община
Мирково в банка УниКредит Булбанк АД.

-

Концесионното годишно плащане не зависи от реализираните приходи.

-

В случай на увеличение на инфлацията спрямо равнището, което тя има при
сключване на договора, годишната концесионна парична вноска се увеличава
съответно на официално отчетеното в Република България, увеличение на
инфлацията от Националния статистически институт. Индексацията на
концесионното плащане се извършва автоматично на 01 януари на
съответната календарна година, считано от датата на подписване на
договора и при положение, че има отчетено увеличение на инфлацията.

4. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да
направи в обекта на концесията – 131 500,00 / сто тридесет и една хиляди и
петстотин/ лева без ДДС, съгласно инвестиционната програма на участника,
предложена в офертата му. Разпределението на средствата по график за
изпълнение на видовете дейности са посочени от участника н
Инвестиционната програма, като тя включва и задължителните екологични
мероприятия.
5. Определя концесионерът да разкрие работни места, както следва:
-

2 работни места

6. Определеният за концесионер участник да внесе парична гаранция за
изпълнение на концесионния договор в размер на 100% от годишното
концесионно пращане, както следва:
-

Гаранцията може да бъде под формата на потвърдена безусловна,
неотменяема банкова гаранция, внесен сума в брой / на касата на Община
Мирково/ или по банков път, на посочената от Община Мирково банкова
сметка.

-

За всяка календарна година за срока на концесията, гаранцията за
изпълнение е в размер на 100% / сто процента/ от дължимото концесионно
плащане за обезпечената година, която Концесионерът следва да представи
на Концедента до 31 януари на същата година.

-

Гаранцията за първата година е 100% от първото концесионно плащане и
е необходимо да се представи при подписване на договора.

-

Гаранцията се връща след изтичане на договора.

7. Срок на концесията – 15 /петнадесет/ години.
III. Определя срок от три месеца за сключване на концесионния договор в
съответствие с чл.62 от Закона за концесиите.
IV. Определя кмета на Община Мирково за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнение на концесионния договор.
V. Концесионния договор да се сключи при условията на настоящото
решение, Решение №154 от Протокол №13/ 30.08.2012г на Общински съвет
– Мирково и предложената от Димитър Николов Мутафчиев оферта за
участие н откритата процедура.
VI.Концесионерът да представи доказателства за ново учредено
капиталово търговско дружество, в което е едноличен собственик на
капитала.
VII. Преди сключване на концесионния договор, определеният за концесионер
да представи документи за удостоверяване на обстоятелствата на чл.16,
ал.1-4 от Закона за концесиите.
VIII. Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му,
след представяне на предвидената гаранция за изпълнение и при условията,
определени в него.

IX. Решението подлежи на обжалване, относно неговата
законосъобразност, пред Комисия за защита на конкуренцията в 10 дневен
срок от уведомяване на заинтересованите участници.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година

Относно: Отказ за учредяване право на строеж в полза на БТК АД.

С 11 гласа„ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание Чл.21,
ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.180 от ЗУТ, Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 261

ОбС Мирково в качеството си на собственик на ПИ 000030- пасище мера, землище на
село Мирково, отказва да учреди право на строеж в полза на БТК АД.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година
Относно: Представяне на проектно предложение по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари
и промоционални кампании“ по приоритетна ос № 3 „ Мерки от общ интерес“ по
Оперативна програма за развитие на сектор „ Рибарство“ 2007-2013г.
С 6 гласа„ЗА“, и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание Чл.21,ал.1, т.12 и т.23, ал.2 от ЗМСМА, Общинския съвет,
взе:
РЕШЕНИЕ № 262
ОбС Мирково:
1. Одобрява кандидатстването на Община Мирково за безвъзмездна финансова
помощ по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по
приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за
развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от
Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г..
2. Дава съгласие и възлага на кмета на община Мирково – г-жа Цветанка
Петкова Йотина да предприеме и извърши всички необходими правни и
фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в
границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването
на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по
реда на Закона за обществените поръчки, необходими за кандидатстването и
последващата реализация на проекта.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година
Относно: Представяне на проектно предложение по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинансирана от Европейския социален фонд, приоритетна ос I „Добро управление“,
подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики“, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

Със 7 гласа„ЗА, и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание Чл.21,ал.1, т.12 и т.23, ал.2 от ЗМСМА, Общинския съвет,
взе:

РЕШЕНИЕ № 263
ОбС Мирково:
1. Дава съгласие Община Мирково да кандидатства за получаване на безвъзмездна
финансова помощ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от
Европейския социален фонд, приоритетна ос I „Добро управление“,
подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване
и провеждане на политики“, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, като
включи дейности в проектното предложение, които са в съответствие с
хоризонталните принципи на Европейския Съюз и Оперативна програма
"Административен капацитет" и които ще допринесат за постигането на
заложената цел по подприоритет 1.3: „Подобряване на процеса на
разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички

заинтересовани страни“ и също така които ще бъдат насочени към
специфичната цел на процедурата, а именно: „Въвеждане на механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики”.
2.
Възлага на кмета на община Мирково – г-жа Цветанка Петкова Йотина
да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в
това число да вземе всички необходими решения в границите на своите
правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното
предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на
проекта.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година

Относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост,
представляващ пасище, мера с площ от 157,503 дка, поземлен имот № 171047 по КВС
землище Каменица (АПОС №93 от 29.04.2011г.).
С 11 гласа„ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание Чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.2, ал.3 и чл.6, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ОПФ и чл.70, ал.1
и ал.2 и чл.99 от Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОбС Мирково , Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 264
ОбС Мирково дава съгласие:
1. Да се отдаде под наем имот – публична общинска собственост, представляващ :
пасище, мера с площ от 157,503 дка, поземлен имот № 171047 по КВС землище с.
Каменица (АПОС № 93 от 29.04. 2011 год.)
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:
А) минимален размер на годишен наем – 1,00 лв. на дка без ДДС;
Б) максимален срок на договора – 5 години;
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс
за отдаване под наем и сключването на договор за наем.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година
Относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ
пасище, мера с площ от 90,734 дка, поземлен имот № 021001 по КВС землище
с.Бенковски (АПОС №104 от 06.02.2013г.).
С 11 гласа„ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание Чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.2, ал.3 и чл.6, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ОПФ и чл.70, ал.1
и ал.2 и чл.99 от Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОбС Мирково, Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 265
ОбС Мирково дава съгласие:
1. Да се отдаде под наем имот – публична общинска собственост, представляващ :
пасище, мера с площ от 90,734 дка, поземлен имот № 021001 по КВС землище
с. Бенковски ( АПОС № 104 от 06.02.2013 год.)
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:
А) минимален размер на годишен наем – 1,00 лв. на дка без ДДС;
Б) максимален срок на договора – 5 години;
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс
за отдаване под наем и сключването на договор за наем.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година
Относно: Отмяна на Решение № 229 от Протокол № 20 /29.01.2013 г.
С 11 гласа„ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание
Чл.21,ал.1, т.8и т.23 от ЗМСМА, и чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.22, ал.1, ал.3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 266

ОбС Мирково дава съгласие за отмяна на Решение № 229 от Протокол № 20
/29.01.2013 г

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година
Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ
помещение до зъболекарския кабинет на втория етаж в здравната служба с.Мирково с
площ 10,2 кв.м. (АЧОС №3 от 05.10.1998г. на кмета на Община Мирково) за нуждите на
зъболекарския кабинет.
С 11 гласа„ЗА“ от общо 11 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 и ал.3 от Наредбата за реда,
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Мирково ,
Общинският съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 267
ОбС дава съгласие:
1. Да се отдаде под наем имот – частна общинска собственост, представляващ
помещение до зъболекарския кабинет на втория етаж в здравната служба с. Мирково
с площ 10,2 кв.м. (АЧОС № 3 от 05. 10. 1998 год. на кмета на Община Мирково) за
нуждите на зъболекарския кабинет.
2. Отдаването под наем да се извършва при следните параметри:
А) минимален размер на месечния наем – 30.60 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 с „КРА17 СМТЛ”
ЕООД с управител Красимир Гинчев.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година
Относно: Мотивирани искания, отправени до кмета на Община Мирково по реда на
чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ за предоставяне на имоти, представляващи земи по чл.19, ал.1
от ЗСПЗЗ, за които е издадено решение на общинска служба по земеделие за
признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници.
С 11 гласа„ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание :
Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 268
ОбС Мирково дава съгласие за предоставяне следните имоти в изпълнение на задължението
си по §27, ал. 2 от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ:

Акт
за общинска собственост
№
Дата

Общ.
собственост

ПИ с
идентификатор

Обща
площ
ДКА

№ 087011 по
КВС землище
Буново
№ 095006 по
КВС землище
Буново
№ 093005 по
КВС землище
Буново

6.441

105

06.02.2013 г.

ПУБЛИЧНА

1264

06.02.2013 г.

ЧАСТНА

1265

06.02.2013 г.

ЧАСТНА

10.355

8.218

По
предоставени
скици проект
на:
Н-ци Савка
Якимова
Павлова
Н-ци Панчо
Радев
Близнаков
Н-ци Панчо
Радев
Близнаков

1266

06.02.2013 г.

ЧАСТНА

1267

06.02.2013 г.

ЧАСТНА

1268

06.02.2013 г.

ЧАСТНА

1269

06.02.2013 г.

ЧАСТНА

1270

06.02.2013 г.

ЧАСТНА

103

21.11.2012

ПУБЛИЧНА

109

14.02.2013 г.

ПУБЛИЧНА

1271

14.02.2013 г.

ЧАСТНА

1272

14.02.2013 г.

ЧАСТНА

1273

14.02.2013 г.

ЧАСТНА

1274

15.02.2013 г.

ЧАСТНА

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

№ 076009 по
КВС землище
Буново
№ 163001 по
КВС землище
Буново
№ 091006 по
КВС землище
Буново
№ 093003 по
КВС землище
Буново
№ 139016 по
КВС землище
Буново
№ 113003 по
КВС землище
Буново
№149009 по
КВС землище
Буново
№063041 по
КВС землище
Буново
№085033 по
КВС землище
Мирково
№097017 по
КВС землище
Мирково
№056054 по
КВС землище
Буново

6.649

6.987

0.976

1.247

2.300

39.057

17.043

2.456

15.332

5.797

1.882

Н-ци Панчо
Радев
Близнаков
Н-ци Савка
Якимова
Павлова
Н-ци Савка
Якимова
Павлова
Н-ци Савка
Якимова
Павлова
Н-ци Савка
Якимова
Павлова
на н-ци Мария
Петрова
Вълкова
Н-ци Панчо
Радев
Близнаков
Н-ци Йордан
Александров
Савов
Н-ци Павел
Георгиев
Захънов
Н-ци Ивван
Хрисков
Георгиев
Н-ци Недко
Петров
Маргитов

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година
Относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост ,
представляващи : 1.пасище,мера с площ от 157,245 дка, поземлен имот №028003 по КВС
землище с.Бенковски (АПОС №108 от 14.02.2013г.), 2.пасище, мера с площ от 18,888
дка, поземлен имот №000287 по КВС землище с.Бенковски (АПОС №107 от
14.02.2013г.), 3. Пасище, мера с площ от 27,454 дка, поземлен имот № 000296 по КВС
землище с. Бенковски (АПОС №106 от 14.02.2013г.).
С 11 гласа„ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание :
Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.2, ал.3 и чл.6, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ОПФ и чл.70, ал.1
и ал.2 и чл.99 от Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОбС Мирково , Общинския съвет, взе:
РЕШЕНИЕ № 269
ОбС Мирково дава съгласие:
Да се отдадат под наем имоти – публична общинска собственост,представляващи : 1.
пасище, мера с площ от 157,245 дка, поземлен имот № 028003 по КВС землище с. Бенковски (
АПОС № 108 от 14.02. 2013 год.); 2. пасище, мера с площ от 18,888 дка, поземлен имот №
000287 по КВС землище с. Бенковски ( АПОС № 107 от 14.02. 2013 год.); 3. пасище, мера с
площ от 27,454 дка, поземлен имот № 000296 по КВС землище с. Бенковски ( АПОС № 106
от 14.02. 2013 год.)
II. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при следните
параметри:
А) минимален размер на годишен наем – 1,00 лв. на дка без ДДС;
Б) максимален срок на договора – 10 години;
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс за
отдаване под наем и сключването на договор за наем.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година
Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост,
представляващи: 1) нива с площ от 1,062 дка, поземлен имот №076040 по КВС землище
с.Мирково (АЧОС №1281 от 15.02.2013г.), 2) нива с площ от 2,301 дка, поземлен имот
№076025 по КВС землище с.Мирково (АЧОС №1282 от 12.02.2013г.), 3) нива с площ
от1,700 дка поземлен имот №076023 по КВС землище с.Мирково (АЧОС №1283 от
14.02.2013г.), 4) нива с площ от 7,324 дка поземлен имот №076015 по КВС землище
с.Мирково (АЧОС №1284 от 14.02.2013г.), 5) нива с площ от 3,180 дка поземлен имот
№076018 по КВС землище с.Мирково (АЧОС №1285 от 14.02.2013г.).
С 6 гласа„ЗА“ и 5 гласа „ПРОТИВ“ от общо 11 присъстващи общински съветника и
на основание : Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.2, ал.3 и чл.6,
ал.1 и ал.2 от Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от
ОПФ и чл.70, ал.1 и ал.2 и чл.99 от Наредбата за реда, придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на ОбС , ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 270

ОбС Мирково дава съгласие:

1. Да се отдадат под наем имоти - частна общинска собственост, представляващи :
1) нива с площ от 1,062 дка, поземлен имот № 076040 по КВС землище с. Мирково
(АЧОС № 1281 от 15.02. 2013 год.); 2) нива с площ от 2,301 дка, поземлен имот №
076025 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1282 от 12.02. 2013 год.);3) нива с площ
от 1,700 дка, поземлен имот № 076023 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1283 от
14.02. 2013 год.); 4) нива с площ от 7,324 дка, поземлен имот № 076015 по КВС
землище с. Мирково (АЧОС № 1284 от 14.02. 2013 год.); 5) нива с площ от 3,180 дка,
поземлен имот № 076018 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1285 от 14.02. 2013
год.)
2.Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при
следните параметри:
А) минимален размер на годишен наем-15 лв. на дка без ДДС;

Б) максимален срок на договора -10 години;
3.Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен
конкурс за отдаване под,наем и сключването на договор.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост,
представляващи: 1) нива с площ от 3,001 дка, поземлен имот №097003 по КВС землище
с.Мирково (АЧОС №1278 от 15.02.2013г.), 2) нива с площ от 3,049 дка, поземлен имот
№097005 по КВС землище с.Мирково (АЧОС №1279 от 15.02.2013г.), 3) нива с площ от
12,975 дка поземлен имот №097016 по КВС землище с.Мирково (АЧОС №1280 от
15.02.2013г.), 4) нива с площ от 3,151 дка поземлен имот №037048 по КВС землище
с.Мирково (АЧОС №1286 от 14.02.2013г.), 5) нива с площ от 0,962 дка поземлен имот
№037047 по КВС землище с.Мирково (АЧОС №1287 от 14.02.2013г.), 6) нива с площ от
1,210 дка поземлен имот №037012 по КВС землище с.Мирково (АЧОС №1288 от
15.02.2013г.).
С 6 гласа„ЗА“ и 5 гласа „ПРОТИВ“ от общо 11 присъстващи общински съветника и
на основание : Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.2, ал.3 и чл.6,
ал.1 и ал.2 от Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от
ОПФ и чл.70, ал.1 и ал.2 и чл.99 от Наредбата за реда, придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на ОбС , ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 271
ОбС Мирково дава съгласие:

1. Да се отдадат под наем имоти - частна общинска собственост, представляващи :
1) нива с площ от 3,001 дка, поземлен имот № 097003 по КВС землище с. Мирково
(АЧОС № 1278 от 15.02. 2013 год.); 2) нива с площ от 3,049 дка, поземлен имот №
097005 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1279 от 15.02. 2013 год.);3) нива с площ
от 12,975 дка, поземлен имот № 097016 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1280 от
15.02. 2013 год.); 4) нива с площ от 3,151 дка, поземлен имот № 037048 по КВС
землище с. Мирково (АЧОС № 1286 от 14.02. 2013 год.); 5) нива с площ от 0,962 дка,
поземлен имот № 037047 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1287 от 14.02. 2013
год.);
6) нива с площ от 1,210 дка, поземлен имот № 037012 по КВС землище с. Мирково
(АЧОС № 1288 от 15.02. 2013 год.)

2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при
следните параметри:
А) минимален размер на годишен наем - 15 лв. на дка без ДДС;
Б) максимален срок на договора -10 години;
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен
конкурс за отдаване под наем и сключването на договор.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година

Относно: Отчет за дейността на НЧ „Отец Паисий – 1901“ с.Смолско за 2012 г.
С 11 гласа„ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание :
Чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните
читалища, Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 272

ОбС Мирково приема отчета на НЧ „Отец Паисий – 1901“ с.Смолско за 2012 г.

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

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 № 22 / 29.03.2013 година

Относно: Отчет за дейността на НЧ „Любен Каравелов - 1927“ с.Каменица за 2012г.

С 11 гласа„ЗА“ от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание :
Чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните
читалища, Общинския съвет, взе:

РЕШЕНИЕ № 273

ОбС Мирково приема отчета на НЧ „Любен Каравелов - 1927“ с.Каменица за 2012г

Протоколист:.........
/Николинка Мутафова/

Председател на ОбС........
/Петър Грохчев/

