ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286,
e’mail:ob6tinamirkovo@mail.bg
ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО
ДО
ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛЯ
НА ФИРМА „МИРКОВО” ЕООД
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № ХVІ/ 25.11.2008 година
Относно: Обезпечаване на зимно поддържане на Общинската пътна мрежа на Община Мирково
през зимния период на 2008 – 2009 година.
С 10 гласа „ЗА” от общо 10 общински съветника и на основание чл.21, ал.1,т.8 ,ОбС от Мирково
взе:
РЕШЕНИЕ № 122
Възлага на фирма „Мирково” ЕООД да сключи договор с Община Мирково, по силата , на който,
дружеството да извърши зимно поддържане на общинската пътна мрежа на Община Мирково
през зимния период на 2008 – 2009 година.
Относно: Молба за отпускане на сума във връзка със животоспасяваща операция на Мария
Козарова от с. Мирково.

С 10 гласа „ЗА” от общо10 общински съветника и на основание чл.21,ал. 1, т.6 и т. 23, от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 123
Отпуска сума до 3000 /три хиляди / лева на Мария Козарова от с. Мирково във връзка със
предстоящата й животоспасяваща операция.

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № ХVІІ/ 18.12.2008 година
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и
т., 12 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 124

1.Приема стратегия за управление на Общинската собственост в Община Мирково за периода
2009 – 2012 година.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал. 1, т. 6. от
ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 125
1.Приема вътрешни компесаторни промени в разпределението на целевите средства, за
капитални разходи за 2008, както следва:
Параграф, дейност , обект
№
1

2

било

53-00 Общодържавни служби
Придобиване
на
други
дълготрайни активи /ППР/

нематериални 10 0000

52 – 00 Общо държавни служби
Придобиване на материални
активи / копирна машина/

дълготрайни

---

става

разлика

2 500

- 7 500

7 500

+ 7 500

С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 126
Приема актуализация на бюджета за 2008 година по параграфи, както следва:

наименование

параграф

било

става

разлика

20 00
1303
1301
2406
2705
2701
2706
2709
2710
2711
2729
3619
2802

200
40 000
39 000
1 100
1 000
12 500
1 300
5 000
23 000
5 500
4 700
15 000

250
42 000
36 950
1 900
1 100
13 800
11 000
27 000
6 300
7 000
4 500
6 535

+50
+2 000
-2050
+800
+100
+1 300
-1 300
+6000
+4 000
+800
+2 300
+4 500
-8 465

приходи
други данъци
данък МПС
данък сгради
приходи от наеми на земя
такса за ползване на пазари
такса детски градини
такса полудневни градини
такса кариерни материали
такса технически услуги
такса административни услуги
др. общински
такси/разпл.категоризации/
др. неданъчни приходи
приходи от лихви в банки
всичко приходи

+10035

Улично осветление

1016Ел
енергия

25 000

30 500

+5 500

Транспорт и съобщения /табели/

1020Външни
услуги

4 300

8 835

+4 535

Всичко разходи

+10 035

С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал. 1, т. 6.,
т., 8., и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 127
1. Одобрява предстоящо кандидатстване на Община Мирково по програма за развитие на
селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 година с проект: „Подобряване услугите и качеството на
живот на населението чрез интегриран воден цикъл на с. Буново, Община Мирково с подобекти:
Подобект 1: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа; Подобект 2: Изграждане на
битова канализация; Подобект 3: Изграждане на Модулна Пречиствателна станция за
отпадъчни води, който отговаря на основните приоритети, заложени в Плана за развитие на
Община Мирково за периода 2007 – 2013 година.
2. Възлага на кмета на Община Мирково да сключи договор за проектиране по настоящия проект;
3. Дава съгласие парцел в местността „Мехмедови ливади” с площ 1.614 дка, пета категория,
съставляващ имот № 076017 по картата на землището на село Буново, ЕКАТТЕ 07051, който е
собственост на Община Мирково, да бъде преотреден за строеж на пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСО)
С 9 гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”от общо 11 присъстващи общински съветника и на
основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 128
Изменя Наредба за определяне размера на местните данъци за 2009 година както следва:
1. В чл.7 ал.4 числото „1680” се заменя с „2520”.
2. В чл.28, т.1 числото „0,7” се заменя с „0,4”.
3. В чл.28, т. 2 числото „5” се заменя с „3,3”.

С 7 гласа „ЗА” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 общински съветника и на основание чл.
21., ал., 1., т., 8. и ал., 2, от ЗМСМА, ОбС мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 129
1.Освобождава от длъжността заместник – управителя на фирма „Мирково” ЕООД
Божидар Кирилов Домбев.
2.Възлага на кмета на Общината да обяви конкурс за длжността заместник – управител на
фирма „Мирково” ЕООД.
С 9 гласа „ПРОТИВ” и с 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21., ал., 1., т.,6. и т. 23, ОбС с. Мирково взе :
РЕШЕНИЕ № 130
Отказва отпускане на финансова помощ на абитуриенти от Професионална гимназия по
механоелектротехника от град Пирдоп.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал. 1, т. 23.,
от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 131
Подкрепя по принцип предложението на Йордан Шентов, на територията на община Мирково да
бъде построена любителска обсерватория.
С 9 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ”и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание чл.21, ал. 1, т. 6., от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 132
Приема актуализация на бюджет 2008 година по дейности, както следва:
Дейност 1322 – Общообразователни училища

параграф
0101
заплати на персонала

уточнен план

актуализиран план

разлика

67870

68270

+ 400

0201
Заплати нещатен персонал
0551
Осигурителни вноски ДОО
0560
Здравносигурителни вноски
0580
Вноски за ДЗПО
1014
Учебно технически разходи
1015
материали
1016
Вода, горива и ел. енергия
1020
разходи за външни услуги

3 408

3483

+75

10 505

10883

+378

2 578

2777

+199

1 120

1288

+168

7 896

7443

+453

200

70

+130

1 000

401

-599

5 091

5 053

-38

Дейност 1332 - Общежитие
ПАРАГРАФ

УТОЧНЕН ПЛАН

АКТУАЛИЗИРАН
ПЛАН

РАЗЛИКА

29 439

29 359

-80

727

807

+80

4 398

4 348

-50

446

496

+50

3 123

3 023

-100

1051
командировки

700

1 057

+357

1098
Други разходи
неквалифицирани другаде

844

587

-257

0101
Заплати на персонала
0205
Изплатени суми от СБКО
0551
Осигурителни вноски ДОО
0580
Вноски за ДЗПО
1020
Разходи за външни услуги

С 8 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” и на основание чл., 21., ал., 1., т., 6., и 23. ОбС
Мирково взе :
РЕШЕНИЕ №133
Отказва отпускане на финансова помощ на Дружеството на инвалидите с. Мирково за честване
на Коледа.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail:
ob6tinamirkovo@mail.bg
ДО ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № ХVІІІ / 20.01.2009 година
С 10 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински съветника и на
основание чл. 21,ал.1,т.7и ал.2 от ЗМСМА и чл. 15 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мирково,
ОбС взе:
РЕШЕНИЕ №134
Определя размера на такса ” Битови отпадъци” за 2009 година, както следва:
Предоставена
услуга

Жилищни имоти на физически и юридически лица

Мирково Буново

Смолско

Бенковски Каменица

Събиране на
битови
отпадъци и
транспонтиране
до депо

1,07

1,43

1,07

1,43

1,43

Поддържане на
чистота на
територии за
обществено
ползване

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

Поддържане на
експлотационно
депо

0,36

Общо

2,5

-

2,5

0,36

2,5

-

2,5

-

-

2,5

Незастроени
имоти

Нежилищни
имоти за
търговска
дейност и
производствени
цели

4,00

0,35

4,00

0,35

1,00

0,7

9,00

С 10 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински съветника и на
основание чл. 21, ал.1,т.6 и т.7 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 135
Одобрява изготвената план – сметка за приходите от Такса „Битови отпадъци”за
2009г. и разходите за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване, поддържане и експлоатация на депа за битови
отпадъци в размер на 109 733 лева.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1,т.7 и
ал. 2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 136

Приема изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услугите на територията на Община Мирково, както следва :
РАЗДЕЛ VІ
Такси технически услуги
Чл. 31.Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината , и
обхващат дейностите във връзка с устройството на територията, архитектурата,
строителството, благоустройството и кадастъра в селищните и извън селищните територии.
Чл. 32.Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица,
ползватели на услугата, при предявяване на искането.
Чл. 33. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските
органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст.
Чл. 34. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:
1. За издаване на скица за недвижим имот: А4 – 10,00 лв.; А3 – 15,00 лв.; А2 – 30, 00 лв.; А1
– 50,00 лв.
2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване: А4 – 15,00 лв.;
А3 – 25,00 лв.; А2 – 50,00 лв.; А1 – 100,00 лв.
3. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 5, 00 лв.
4. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на
територията – 4, 00 лв.
5. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към
тях – 5, 00 лв.
6. За издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси,
павилиони, кабини и други – 0,60 лв. на кв. м ЗП, но не по- малко от 15,00 лв.
7. За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт, преустройство и/или промяна
на предназначението на съществуващи сгради и помещения в тях
– 0,50 лв. на кв. м РЗП, но не по- малко от 30,00 лв.
- 0,30 лв. за линеен метър, но не по- малко от 20,00 лв.
8. За издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) в
обхват до 3 квартала, на основание чл. 124 от ЗУТ- 30,00 лв.; над 3 квартала – 50, 00 лв.
9. За издаване на предписание за изработване на проект за ПУП, съгласно чл. 135 от ЗУТ –
20, 00 лв.
10. За процедиране и разглеждане на ПУП от Общински експертен съвет:
- До 3 квартала – 50,00 лв.
- Над 3 квартала – 100,00 лв.
- Извън регулация – 30,00 лв./дка
11. За издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на
градско обзавеждане по чл. 56 и 57 от ЗУТ – 0,60 лв. кв. м РЗП, но не по – малко 20,00 лв.
12. Одобряване на инвестиционни проекти, предварително съгласувани с
експлоатационните дружества и контролни органи:
- 0,3% от строителната стойност на обекта;
- 0,9% от строителната стойност на обекта при узаконяване ,за юридически лица, а за
физически лица
– 0,2% от строителната стойност на обекта
– 0,6% от строителната стойност на обекта при узаконяване
13. Издаване на акт за узаконяване, независимо от годината на изграждане на обекта :
0,50 лв. на кв. м РЗП
14. Разглеждане на инвестиционни проекти от Общинския експертен съвет, съгласно чл.
141 от ЗУТ:
- за жилищни сгради – 0,20 лв./кв.м РЗП, но не по-малко от 50,00 лв.
- за нежилищни сгради – 0,30 лв./кв.м РЗП, но не по-малко от 60,00 лв.
- за площни обекти - 0,30 лв./ кв.м, но не по- малко от 80,00 лв.
- за улични проводи (водопроводи, канализация, ел. системи и други)- 0,50 лв. на л.м., но не
по- малко от 50,00 лв.
15. Разглеждане от Общинския експертен съвет и съгласуване на проекти за
преустройство и промяна функциите на сгради: 50% от таксата по т. 14
16. Пресъгласуване и разглеждане на преработки на проекти с изтекъл срок – 50% от
цената по т. 14
17. Одобряване на екзекутивна документация – 50% от цената по т. 12

18. Окомплектоване на преписка до съдебни инстанции по жалба срещу административен
акт – 30,00 лв. при подаване на жалбата
19. Окомплектоване на преписка при жалби за незаконно строителство и други жалби20,00 лв. при подаване на жалбата
20. Издаване на становище от главен архитект за узаконяване – 15,00 лв.
21. Издаване на становище по чл. 202 от ЗУТ – 50,00 лв.
22. За даване на нивелачни репери – 10,00 лв.
23. За съгласуване и проверка на проектни нива по чл. 159 ЗУТ – 20,00 лв. на ниво
24. Издаване на удостоверения за ползване на строежи (обекти): по чл. 177 ЗУТ – 200, 00
лв.
25. За издаване на удостоверения за търпимост:
- за сгради в имоти за жилищно застрояване – 0,30 лв/кв.м РЗП но не по-малко от 30,00 лв.
- за всички останали 2,00 лв/ кв. м РЗП но не по- малко от 200,00 лв.
26. Стойност на строителството на територията на Община Мирково за определяне на
цените на техническите услуги:
- масивни сгради минимум 400,00 лв./ кв.м РЗП
- полумасивни сгради и преустройства: минимум 300,00 лв./ кв. м РЗП
- за промишлени обекти – по пълна стойност на всички части, включително технологична:
минимум 800,00 лв. на кв. м РЗП
- за площни обекти – 100,00 лв. на кв.м
- за линейни обекти – 100,00 лв. на л. м.
27. за даване на трасировъчни данни за едно УПИ- 25,00 лв, до три УПИ – 40,00 лв, а над
три УПИ-та -100,00 лв.
28. за даване на координати на точка - по 10,00 лв
Чл. 35.(1) срокът за извършване на техническите услуги е 15 дни,ако не е определен друг в
нормативен акт
(2) При неспазване на срока по ал. 1, размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто
на ден , считано от деня на забавянето , но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
(3) За извършване на бърза услуга до 5 дни таксата се удвоява, а за експресна – до 24 часа- се
заплаща в троен размер.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1,т.7 и
ал. 2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 137
Общински съвет Мирково приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Мирково, както следва:
В раздел VІ , към чл.34 от Наредбата да бъде добавена точка 29, както следва:
Чл.34,т.29. За издаване на разрешение за специално ползване на общинските пътища, както
следва:
- използването на пътищата за превоз на тежки и извънгабаритни товари – 2.00 лв. за 1 км
- използване на пътищата за осъществяване на дейности в обхвата на пътя и в
обслужващите зони , като:
а) изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях –
1.00 лв. за 1 кв.м
б) изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения –5.00 лв. за 1 кв.м
в) изграждане на нови и съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи
съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя – 0.70 лв. за 1 линеен метър
- временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица –
3.00 лв. за 1 кв.м на ден, а при автомобилни ралита , състезания и други масови мероприятия
– 60.00 лв. за 1 км.
С 6 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл. 27, ал.6 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 138
Приема отчет за работата на Общински съвет – с. Мирково за периода 01.07.2008 – 31.12.2008
година.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21., ал.1, т 8. и
9. от ЗМСМА, ОбС взе:

РЕШЕНИЕ № 139
Назначава за заместник – управител на общинска фирма „Мирково” ЕООД Валентин
Трендафилов Андреев до завръщане на титуляра Николина Радкова Мутафова.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и
ал. 2., от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 140
Да се съставят актове за общинска собственост за следните имоти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Пасище, мера от 20, 893 дка., имот № 068065 по картата на землището на с.
Мирково, в местността Нова Кория;
Нива от 46, 992 дка., имот № 109007 по картата на землището на с. Мирково,
в местността Русалски гробища;
Нива от 13, 400 дка., имот № 047185 по картата на землището на с. Мирково,
в местността Шавара;
Горско пасище от 5, 013 дка., имот № 095042 по картата на землището на с.
Мирково, в местността Хаджиасан кория;
Пасище, мера от 3 597, 045 дка., имот № 110001 по картата на землището на
с. Мирково, в местността Хаджийца;
Нива от 5, 737 дка., имот № 116001 по картата на землището на с. Мирково, в
местността Хаджиасан кория;
Нива от 4, 238 дка., имот № 032202 по картата на землището на с. Мирково, в
местността Шавара;
Нива от 1, 885 дка., имот № 032219 по плана за земеразделяне на с. Мирково, в
местността Шавара;
Широколистна гора от 5, 099 дка., имот № 144002 по картата на землището
на с. Мирково, в местността Накова кория;
Иглолистна и широколистна гора от 5, 300 дка., имот № 184003 по картата на
землището на с. Мирково, в местността Драганова страна;
Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на горното решение.

С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т 8,т.
23 и ал. 2., от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 141
1. Предоставя на ДЖЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИК ЕНЕРДЖИ, “Ривър роуд” 1, Ченектади, Ню
Йорк 12345, САЩ - ексклузивно разрешение за срок от 36 месеца, считано от 01. 02. 2009 год., да
извърши подробни проучвания, с цел да установи дали са подходящи за изграждане на ветропарк,
върху следните имоти:
А) землище на с. Мирково - № 110001 и № 000826;
Б) землище с. Буново - № 000133, № 000134, № 000136, № 000137, № 000142, № 000143, №
000144, № 000145 и № 000146;
2. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на взетото решение.

Протоколчик: ....
/Искра Каменовска/

Председател на ОбС........
/Павел Данкин/

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ
От протокол № ХІХ / 24.02.2009 година
С 8 гласа „ЗА”и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 9 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21. ал. 1. т. 6 от ЗМСМА, ОбС взе:

РЕШЕНИЕ № 142
Приема отчет за изпълнение на бюджета за 2008 година на община Мирково по
приходи и разходи, както следва:
............................................................................................................................................................
С 9 гласа „ЗА”от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал.
1. т. 6 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 143
Приема отчета за изпълнение на разчета за капиталови разходи на Община Мирково
към 31.12.2008 година.
............................................................................................................................................................
С 9 гласа „ЗА”от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал.
1. т. 23 и ал. 2. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 144
1.Одобрява кандидатстването по Програма за развитие на селските райони 2007 –
2013 година съгласно реда и начина, определен от Разплащателна агенция и
Министерство на земеделието и храните.
2.Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование: „Оборудване на
общински сгради със слънчеви колектори и системи за производство на топла вода,
Община Мирково” отговаря на приоритетите от Плана за развитие на Община
Мирково 2007 – 2013 година.
............................................................................................................................................................
С 9 гласа „ЗА”от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.
1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 25,ал. 2,т .3 от ЗПРКИ, § 3 от ПЗР на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 145
1. Създава постоянна „Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси”.
Определя състав на комисията от три члена, както следва:
Председател: Иванка Петрова Вълева;
Членове: Петър Тодоров Клюнчев;
Цветан Стаменов Македонски ;
2.Комисията следва да извърши всички дейности предвидени в Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, да създаде необходимата
организация за подаване и обявяване на декларациите по чл. 12 от ЗПРКИ в
интернет страницата на Общината и да подържа регистър на подадените
декларации.
............................................................................................................................................................
С 9 гласа „ЗА”от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал.
1. т. 23 и ал .3. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 146
1. Допълва чл.43, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация с. Мирково, като създава нова т. 5 със следното съдържание:
Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

2. Изменя чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
с.
Мирково,който
след
изменението
придобива
следното
съдържание:
Чл.29
Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са
несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха
навредили на интересите на Общината;
3.
Изменя чл. 62, ал .1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация с. Мирково, който след изменението придобива следното съдържание:
Чл.62 (1) Кметът на Общината или общински съветник могат да предлагат за включване
на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 61, ал .1 ако се регистрират при
звеното по чл .29а, ал. 2 не по късно от 12,00 часа на предхождащия заседанието ден;
............................................................................................................................................................
С 8 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”от общо 9 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21. ал. 1. т. 6. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 147
Приема отчет за изпълнението на Програмата за ограничаване на структурния
дефицит на Община Мирково към 31.12.2008 година.
............................................................................................................................................................
С 8 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”от общо 9 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21. ал. 1. т. 6. и т. 23. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 148
1. Одобрява списъка и маршрута на пътуващите служители при ОДЗ „Дора Габе”
село Мирково с цел изплащане в размер на 85 % месечно от транспортните им
разходи през 2009 година.
2. Одобрява списъка и маршрута на пътуващите учители и възпитатели при ОУ
„Васил Левски” село Буново, с цел изплащане в размер на 85 % месечно от
транспортните им разходи през 2009 година.
3. Одобрява списъка и маршрута на пътуващите учители при ОУ „ГеоргиБенковски”
село Мирково, с цел изплащане в размер на 85 % месечно от транспортните им
разходи през 2009 година.
...........................................................................................................................................................
С 9 гласа „ЗА” от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал.
1. т. 6 и т. 23. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 149
Одобрява списъка и маршрута на пътуващите служители от общинска
администрация и заетите в училищното здравеопазване в община Мирково, с цел
изплащане в размер на 80 % месечно от транспортните им разходи през 2009
година.
............................................................................................................................................................
С 9 гласа „ЗА” от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал.
1. т. 23. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 150

1. Обществения съвет към Община Мирково за съдействие и контрол върху
дейностите по социално подпомагане и закрила на детето да се сформира от пет
члена.
2. Възлага на кметовете и кметските наместници на всички населени места в
Общината да излъчат представители в Общественият съвет.
............................................................................................................................................................
С 9 гласа „ЗА” от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал.
1. т. 23. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 151
1. Общински съвет с.Мирково предлага на директора на „В и К” гр. Златица да
направи необходимото за коригиране цената на питейната вада на махала
„Брестака”- с. Каменица съобразно фактическото състояние без използване на
помпени станции и завишена цена само през летния период, когато се използва
такива.
2. Възлага на кмета на община Мирково да организира и проведе среща с жителите
на махала „Брестака” и директора на „В и К” гр. Златица г-н Стефан Банков, който
да разясни своето решение по въпроса до 30.03.2009 година.
..........................................................................................................................................................
С 6 гласа „ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”от общо 9 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21. ал. 1. т. 6. и т. 23. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 152
Общински съвет Мирково дава съгласие за допълнителна субсидия на читалище
„Христо Ботев” с. Мирково от 5000 / пет хиляди/ лева за закупуване на счетоводна и
ТРЗ програми и заплащане на счетоводител, който ще обслужва всички читалища на
територията на Община Мирково.

РЕШЕНИЯ
От протокол № ХХ / 18.03.2009 година
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 6 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 153
Приема разпределението на капиталовите вложения за 2009 година.
............................................................................................................................................
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 15 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 154
1.Дава съгласие за учредяване и участие на Община Мирково в Регионално сдружение –
юридическо лице с нестопанска цел между общините Златица, Чавдар, Мирково,
Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица за управление на отпадъците на регионален
принцип и съвместно участие при изграждането, експлоатацията и
следексплотационни грижи на регионалното депо.

2.Определя за представител на Община Мирково в Регионално сдружение –
юридическо лице с нестопанска цел между общините: Златица, Чавдар, Мирково,
Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица г- жа Цветанка Петкова Йотина – кмет на
Община Мирково.
3.Възлага на Кмета на общината за всички предприети действия от сдружението да
уведомява Общински съвет – Мирково на следващо заседание.
.............................................................................................................................................
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т.2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 155
Одобрява структурата на Общинска администрация Мирково от 30 щатни бройки
и една бройка по ПМС 66 ( несписъчен състав ) съгласно приложена Органиграма,
считано от 01.01.2009 година.
..............................................................................................................................................
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 6 и т. 23. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 156
Одобрява режийните разходи за храна в ученическия стол към ОУ „Георги
Бенковски”
с. Мирково да бъдат по 0.40 лв. на обяд.
........................................................................................................................................
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание
чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 157
1.Одобрява кандидатстването по Програма за развитие на селските райони 2007 –
2013 година, съгласно реда и начина, определен от Разплащателна агенция и
Министерство на земеделието и храните.
2.Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование: Рехабилитация
инфраструктурата в частта „Автобусни спирки” на Община Мирково отговарят на
приоритетите от Плана за развитие на Община Мирково 2007 – 2013 година.
3.Възлага на Кмета на Община Мирково да подпише договор за проектиране на
настоящия проект.
................................................................................................................................................
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.11 от ЗОС и чл.19,ал.1 и ал. 8,т. 2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи , ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 158
1.Общински съвет Мирково дава съгласие да се отдаде под наем имот с кадастрален
номер № 67636.66.145 в землището на с. Смолско с площ от 1,175 дка за срок от три
години за 50 (петдесет) лева годишен наем.
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем.
...........................................................................................................................................
С 9 гласа „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” от общо 10 присъстващи общински съветника и на
основание чл.21, ал. 1.т. 6 и чл. 34. ал. 1. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 159
Определя месечно възнаграждение на общинските съветници за участие в
заседанията на Общински съвет и на неговите постоянни комисии в размер на 120 (
сто и двадесет) лева, считано от 01.03.2009 година.
............................................................................................................................................................
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл.21,
ал. 1. т. 23. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 160
Приема отчет за дейността на полицейско звено към РУ на МВР гр Пирдоп,
обслужващо територията на Община Мирково район - 3 през 2008 година.

..........................................................................................................................................................
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 161
Изменя чл. 23. т.8. от Наредба за опазване на обществения ред на територията на
Община Мирково, както следва:
- допускането на малолетни след 20.00 ч. и непълнолетни след 22. 00 часа на
обществени места, търговски обекти и питейно – увеселителни заведения без
придружители (родители, настойници, попечители или други пълнолетни
дееспособни лица).
.........................................................................................................................................
С 8 гласа „ЗА”, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание чл.21,ал.1, т.15 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 162
1.Упълномощава г – жа Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково в срок от 14
дни да подаде заявление за членство на Община Мирково в Асоциацията на
българските градове и региони.
2.Определя за представител на Община Мирково в Общото събрание на Асоциацията
на българските градове и региони г-жа Юлия Павлова Хрискова – Секретар на
Община Мирково.
...........................................................................................................................................
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 6. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 163
Приема в Бюджет 2009 година да бъдат разкрити следните местни дейности с
численост и средни брутни заплатих както следва:
Дейност “Транспорт и съобщения”
Численост – 1 бр.
СБРЗ 01.01.2009 год.
350.00 лв.
СБРЗ 01.07.2009 год.
385.00 лв.
Дейност “Ученически столове”
Численост – 2 бр.
СБРЗ 01.01.2009 год - 280.00 лв.
СБРЗ 01.07.2009год. - 311.66 лв.
Дейност “В и К- пречиствателна станция”
Численост – 4 бр.
СБРЗ 01.01.2009 год. - 318.75 лв.
СБРЗ 01.07.2009 год. - 334.54 лв.
Дейност „Селско стопанство”
Численост – 2 бр.
СБРЗ 01.01.2009 год. – 330.83 лв.
Дейност “Художествена галерия”
Численост – 1 бр.
СБРЗ – 01.01.2009 год. - 240.00 лв.
Дейност „ Пенсионерски клубове”
Численост – 0.5 бр./ 0.5 бр.Смолско/
СБРЗ – 01.01.2009 год. – 120.00 лв.
.........................................................................................................................................

С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 164
1. Изменя текста на чл. 39 от Раздел VІІ – Такси за административни услуги от
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Мирково, както следва:
- ал.1 За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се заплаща такса
в размер, определен от Общинския съвет, като размерът на таксата се определя въз
основа на разходите, извършвани от общината за обработка на документите.
- ал.2 Таксата по ал.1 в размер на 10 лева се заплаща от лицата при предявяване на
заявлението.
- отменя ал. 3
- отменя ал.4
- ал.5 Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението.
Разрешението се издава след представяне на документи по чл.33 от Правилник за
прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия .
2. Изменя текста на чл.40 от Раздел VІІ – Такси за административни услуги от
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Мирково както следва:
- ал.1 Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането.
- ал.2 При извършване на бърза услуга по чл. 40, ал. 1, таксата се удвоява.

С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11. ал. 7, чл. 12. и 30. от ЗОБ, чл. 9, ал. 2. и чл.
11. от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 година, и ПМС № 27
/09.02.2009год. и Наредбата на общински съвет Мирково по чл. 9а от ЗОБ приета с
Решение на ОбС Мирково, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 165
1.Приема бюджета за 2009 год. както следва:
1.1 По прихода в размер на 1 884 320 лв. в т.ч
резерв в размер на 129 257 лв.
и преходен остатък от 2008 год. 96 189 лв./съгл.приложение/
1.1.1 Приходи от държавен трансфер в размер на 1 045 659 лв.в т.ч:
1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 969 196 лв.
1.1.1.2 Преходен остатък от 2008 год.,в размер на 76 463 лв.
1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 838 661 лв.,в т.ч
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 85 100 лв.
1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 410 435 лв.
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия за местни дейности 139 300 лв.
1.1.2.4 Целева субсидия за капитални разходи за местни дейности в размер на 164 100
лв. в т.ч
- За изграждане и основен ремонт на общински пътища
83 100 лв.
1.1.2.5 За зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа
19 900 лв.
1.1.2.6 Преходен остатък от 2008 год.
19 726 лв.
1.2 По разходите в размер на 1 884 320 лв., разпределени по функции,групи, дейности
и параграфи,съгласно Приложения,в т.ч
1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 1 045 659 лв.

1.2.2 За местни дейности в размер на 821 121 лв.
1.2.3 Дофинансиране на държавни дейности в образованието 17 540 лв.
2.Приема разчета за целеви разходи и субсидии,както следва за :
2.1 Членски внос – 1 500 лв.
2.2 Помощи за погребения – 4 000 лв.
2.3 Субсидии за читалищата в размер 59 410 лв./от тях държавна субсидия 49 910 лв.
и 9 500 лв. от местни приходи /разпределени както следва:,
- Читалище Мирково
36 020 лв./от тях 10 % резерв 2852 лв./
- Читалище Буново
8 130 лв./ от тях 10% резерв 713 лв/
- Читалище Смолско
7 630 лв./ от тях 10% резерв 713 лв./
- Читалище Каменица 7 630 лв. / от тях 10% резерв 713 лв./
- Средства за общински празници 3 500 лв.
- Гориво за Читалище Мирково
1 840 лв.
3.Приема следните лимити за разходи:
3.1 Социално-битови разходи в размер на 3%/съгл.ПМС 27 за изпълн. на бюджета/от
начислените трудови възнаграждения
3.2 Представителни разходи в размер на 5 000 лв.
4. 1 Размер на просрочени задължения от минали години 176 000 лв.които ще бъдат
разплатени с бюджет 2009 год.
4.2 Размер на просрочени вземания които са предвидени в бюджет 2009 год. – 4 000 лв.
4.3 Да бъдат приети приоритети,които следва да се спазват при изразходването на
средствата по бюджет 2009 год. както в делегираните от държавата
дейности,включително и в дейностите прилагащи делегирани бюджети,така и в
местните дейности:
- Заплати и всички видове осигурителни плащания към тях
- Храна,отопление,осветление,издръжка
- Капиталови разходи
5. Възлага на кмета на общината:
5.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.
5.2 Да ограничава или спира финансирането на бюджетните организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
Системата за финансово управление и контрол.
5.3 Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с
волята на дарителя.
5.4 Да информира тримесечно общинския съвет за отчета по изпълнението на
бюджета,както и за размера на просрочените задължения и вземания и предложени
мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
5.5 Да предлага на общинския съвет след 30.09.2009 год. да се прехвърлят средства от
един вид разход в друг вид разход за делегираните държавни дейности,с изключение на
разходите за делегирани от държавата дейности по образование,при условие, че няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
6. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни
потребности през бюджетната година ,доколкото със закон не е определено
друго,предоставя следните правомощия на кмета/съгл. Чл.27 от ЗОБ/:
6.1 Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема на
общите разходи на една бюджетна дейност,без средствата за заплати,осигурителни
вноски в частта за делегирани от държавата дейности.
6.2 Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или
от една дейност в друга в границите на една бюджетна група,без да изменя общия й
размер в частта за местни дейности.

6.3 Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на ЕС,по
национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
6.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
7. Задължава ръководителите на бюджетните звена,финансирани от общинския
бюджет да разработят и представят в срок конкретни мерки за изпълнение на
приетият от Общинския съвет бюджет.
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 6 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 153
Приема разпределението на капиталовите вложения за 2009 година, както следва:
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 2009 ГОДИНА
290 100 ЛВ.
В това число:
І. ЦЕЛЕВИ
164 100 ЛВ.
ДЕЙНОСТ
ПАРАГРАФ
НАИМЕНОВАНИЕ
НА СУМА
ВЛОЖЕНИЕТО
603
5200
ВОДОПРОВОД
В 21 000 ЛВ.
СМОЛСКО
2122
5200
ЕТАП ОТ ЗАВЪРШВАНЕ 51 900 ЛВ.
НА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР МИРКОВО
9700
РЕЗЕРВ
8100 ЛВ.
832
5100
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТ
19 350 ЛВ.
SFO1431/І-6 Д. КАМАРЦИПИРДОП/-МИРКОВОГРАНИЦА
/МИРКОВО-ЧЕЛОПЕЧ/ОТ
0,000- 7400

КМ

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТ
SF3304/ІІІ-6004 ПЕТРИЧ
КАМЕНИЦА - БРЕСТАК
5, 000 КМ - 13, 0000

9700
ІІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
2619
5100
2619

5100

2603

5100

2122

5200

55440 ЛВ.
ОТ

РЕЗЕРВ
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА
УЛИЦА „ИЗТОК”
АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ
МИРКОВО
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА
ВОДОПРОВОД МИРКОВО
ЗАКУПУВАНЕ
НА
АВТОМОБИЛ

8310 ЛВ.
126 000 лв.
48 000 ЛВ.
32 000 ЛВ.
36 000 ЛВ.
10 000 ЛВ.

С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 15 от ЗМСМА, ОбС взе:

РЕШЕНИЕ № 154
1.Дава съгласие за учредяване и участие на Община Мирково в Регионално сдружение –
юридическо лице с нестопанска цел между общините Златица, Чавдар, Мирково,
Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица за управление на отпадъците на регионален
принцип и съвместно участие при изграждането, експлоатацията и
следексплоатационни грижи на регионалното депо.
2.Определя за представител на Община Мирково в Регионално сдружение –
юридическо лице с нестопанска цел между общините: Златица, Чавдар, Мирково,
Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица г- жа Цветанка Петкова Йотина – кмет на
Община Мирково.
3.Възлага на Кмета на общината за всички предприети действия от сдружението да
уведомява Общински съвет – Мирково на следващо заседание
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т.2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 155
Одобрява структурата на Общинска администрация Мирково от 30 щатни бройки
и една бройка по ПМС 66 ( несписъчен състав ) съгласно приложена Органиграма,
считано от 01.01.2009 година.
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 6 и т. 23. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 156
Одобрява режийните разходи за храна в ученическия стол към ОУ „Георги
Бенковски”
с. Мирково да бъдат по 0.40 лв. на обяд.
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание
чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 157
1.Одобрява кандидатстването по Програма за развитие на селските райони 2007 –
2013 година, съгласно реда и начина, определен от Разплащателна агенция и
Министерство на земеделието и храните.
2.Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование: Рехабилитация
инфраструктурата в частта „Автобусни спирки” на Община Мирково отговарят на
приоритетите от Плана за развитие на Община Мирково 2007 – 2013 година.
3.Възлага на Кмета на Община Мирково да подпише договор за проектиране на
настоящия проект.
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.11 от ЗОС и чл.19,ал.1 и ал. 8,т. 2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи , ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 158
1.Общински съвет Мирково дава съгласие да се отдаде под наем имот с кадастрален
номер № 67636.66.145 в землището на с. Смолско с площ от 1,175 дка за срок от три
години за 50 (петдесет) лева годишен наем.
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем.

С 9 гласа „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” от общо 10 присъстващи общински съветника и на
основание чл.21, ал. 1.т. 6 и чл. 34. ал. 1. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 159
Определя месечно възнаграждение на общинските съветници за участие в
заседанията на Общински съвет и на неговите постоянни комисии в размер на 120 (
сто и двадесет) лева, считано от 01.03.2009 година.
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл.21,
ал. 1. т. 23. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 160
Приема отчет за дейността на полицейско звено към РУ на МВР гр Пирдоп,
обслужващо територията на Община Мирково район - 3 през 2008 година.
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 161
Изменя чл. 23. т.8. от Наредба за опазване на обществения ред на територията на
Община Мирково, както следва:
- допускането на малолетни след 20.00 ч. и непълнолетни след 22. 00 часа на
обществени места, търговски обекти и питейно – увеселителни заведения без
придружители (родители, настойници, попечители или други пълнолетни
дееспособни лица).
С 8 гласа „ЗА”, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание чл.21,ал.1, т.15 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 162
1.Упълномощава г – жа Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково в срок от 14
дни да подаде заявление за членство на Община Мирково в Асоциацията на
българските градове и региони.
2.Определя за представител на Община Мирково в Общото събрание на Асоциацията
на българските градове и региони г-жа Юлия Павлова Хрискова – Секретар на
Община Мирково.
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 6. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 163
Приема в Бюджет 2009 година да бъдат разкрити следните местни дейности с
численост и средни брутни заплати както следва:
Дейност “Транспорт и съобщения”
Численост – 1 бр.
СБРЗ 01.01.2009 год.
350.00 лв.
СБРЗ 01.07.2009 год.
385.00 лв.
Дейност “Ученически столове”
Численост – 2 бр.
СБРЗ 01.01.2009 год - 280.00 лв.
СБРЗ 01.07.2009год. - 311.66 лв.
Дейност “В и К- пречиствателна станция”
Численост – 4 бр.

СБРЗ 01.01.2009 год.
СБРЗ 01.07.2009 год.

-

318.75 лв.
334.54 лв.

Дейност „Селско стопанство”
Численост – 2 бр.
СБРЗ 01.01.2009 год. – 330.83 лв.
Дейност “Художествена галерия”
Численост – 1 бр.
СБРЗ – 01.01.2009 год. - 240.00 лв.
Дейност „ Пенсионерски клубове”
Численост – 0.5 бр./ 0.5 бр. Смолско/
СБРЗ – 01.01.2009 год. – 120.00 лв.
С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл.
21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 164
1. Изменя текста на чл. 39 от Раздел VІІ – Такси за административни услуги от
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Мирково, както следва:
- ал.1 За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се заплаща такса
в размер, определен от Общинския съвет, като размерът на таксата се определя въз
основа на разходите, извършвани от общината за обработка на документите.
- ал.2 Таксата по ал.1 в размер на 10 лева се заплаща от лицата при предявяване на
заявлението.
- отменя ал. 3
- отменя ал.4
- ал.5 Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението.
Разрешението се издава след представяне на документи по чл.33 от Правилник за
прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия .
2. Изменя текста на чл.40 от Раздел VІІ – Такси за административни услуги от
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Мирково както следва:
- ал.1 Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането.
- ал.2 При извършване на бърза услуга по чл. 40, ал. 1, таксата се удвоява.

С 10 гласа „ЗА”от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11. ал. 7, чл. 12. и 30. от ЗОБ, чл. 9, ал. 2. и чл.
11. от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 година, и ПМС № 27
/09.02.2009год. и Наредбата на общински съвет Мирково по чл. 9а от ЗОБ приета с
Решение на ОбС Мирково, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 165
1.Приема бюджета за 2009 год. както следва:
1.1 По прихода в размер на 1 884 320 лв. в т.ч
резерв в размер на 129 257 лв.
и преходен остатък от 2008 год. 96 189 лв./съгл.приложение/
1.1.1 Приходи от държавен трансфер в размер на 1 045 659 лв.в т.ч:
1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 969 196 лв.
1.1.1.2 Преходен остатък от 2008 год.,в размер на 76 463 лв.
1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 838 661 лв.,в т.ч

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 85 100 лв.
1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 410 435 лв.
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия за местни дейности 139 300 лв.
1.1.2.4 Целева субсидия за капитални разходи за местни дейности в размер на 164 100
лв. в т.ч
- За изграждане и основен ремонт на общински пътища
83 100 лв.
1.1.2.5 За зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа
19 900 лв.
1.1.2.6 Преходен остатък от 2008 год.
19 726 лв.
1.2 По разходите в размер на 1 884 320 лв., разпределени по функции,групи, дейности
и параграфи,съгласно Приложения,в т.ч
1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 1 045 659 лв.
1.2.2 За местни дейности в размер на 821 121 лв.
1.2.3 Дофинансиране на държавни дейности в образованието 17 540 лв.
2.Приема разчета за целеви разходи и субсидии,както следва за :
2.1 Членски внос – 1 500 лв.
2.2 Помощи за погребения – 4 000 лв.
2.3 Субсидии за читалищата в размер 59 410 лв./от тях държавна субсидия 49 910 лв.
и 9 500 лв. от местни приходи /разпределени както следва:,
- Читалище Мирково
36 020 лв./от тях 10 % резерв 2852 лв./
- Читалище Буново
8 130 лв./ от тях 10% резерв 713 лв/
- Читалище Смолско
7 630 лв./ от тях 10% резерв 713 лв./
- Читалище Каменица 7 630 лв. / от тях 10% резерв 713 лв./
- Средства за общински празници 3 500 лв.
- Гориво за Читалище Мирково
1 840 лв.
3.Приема следните лимити за разходи:
3.1 Социално-битови разходи в размер на 3%/съгл. ПМС 27 за изпълн. на бюджета/от
начислените трудови възнаграждения
3.2 Представителни разходи в размер на 5 000 лв.
4. 1 Размер на просрочени задължения от минали години 176 000 лв.които ще бъдат
разплатени с бюджет 2009 год.
4.2 Размер на просрочени вземания които са предвидени в бюджет 2009 год. – 4 000 лв.
4.3 Да бъдат приети приоритети,които следва да се спазват при изразходването на
средствата по бюджет 2009 год. както в делегираните от държавата
дейности,включително и в дейностите прилагащи делегирани бюджети,така и в
местните дейности:
- Заплати и всички видове осигурителни плащания към тях
- Храна,отопление,осветление,издръжка
- Капиталови разходи
5. Възлага на кмета на оибщината:
5.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.
5.2 Да ограничава или спира финансирането на бюджетните организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
Системата за финансово управление и контрол.
5.3 Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с
волята на дарителя.
5.4 Да информира тримесечно общинския съвет за отчета по изпълнението на
бюджета,както и за размера на просрочените задължения и вземания и предложени
мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
5.5 Да предлага на общинския съвет след 30.09.2009 год. да се прехвърлят средства от
един вид разход в друг вид разход за делегираните държавни дейности,с изключение на
разходите за делегирани от държавата дейности по образование,при условие, че няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

6. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни
потребности през бюджетната година ,доколкото със закон не е определено
друго,предоставя следните правомощия на кмета/съгл. Чл.27 от ЗОБ/:
6.1 Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема на
общите разходи на една бюджетна дейност,без средствата за заплати,осигурителни
вноски в частта за делегирани от държавата дейности.
6.2 Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или
от една дейност в друга в границите на една бюджетна група,без да изменя общия й
размер в частта за местни дейности.
6.3 Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на ЕС,по
национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
6.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
7. Задължава ръководителите на бюджетните звена,финансирани от общинския
бюджет да разработят и представят в срок конкретни мерки за изпълнение на
приетият от Общинския съвет бюджет.

Протоколист: ......
/Искра Каменовска/

Председател на ОбС.....
/Павел Данкин/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА

КМЕТ НА ОБЩИНА

МИРКОВО

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От протокол № ХХІ / 02.04.2009 година

С 9 гласа „ЗА”от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.
1, т. 19 и т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 166

1.Общински съвет с. Мирково дава съгласие за преобразуване на ОУ „Васил Левски”
с. Буново в „ Дом за деца, лишени от родителски грижи”.
2.Възлага на кмета на Община Мирково да предприеме необходимите законови
действия за преобразуването.
С 9 гласа „ЗА”от общо 9 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал.
1. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 167
Отменя РЕШЕНИЕ № 141 от Протокол ХVІІІ / 20. 01.2009 година.

С 8 гласа „ЗА”от общо 9 присъстващи общински съветника и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” на основание чл. 21. ал. 1.т.6 и т.23. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 168
Отпуска сума до 200 /двеста/ лева на Величка Георгиева Илиева от с. Мирково за
извършено погребение на починалата и дъщеря, след предоставяне на
разходооправдателни документи.

Протоколист:…………
/Искра Каменовска/

Председател:…………..
/Павел Данкин/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
МИРКОВО
ДО ДИРЕКТОРА НА

КМЕТ НА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ ФАД

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № ХХІІ / 16.04.2009 година

Относно: Допълнение към РЕШЕНИЕ № 153/18.03.2009 год./ по Протокол ХХ от
18.03.2009 година.
С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и ал. 2. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 169

Приема разпределението на капиталовите вложения за 2009 година, както следва:

ОБЩО КАПИТАЛОВИ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 2009 ГОДИНА
290 100 ЛВ.
В това число:
І. ЦЕЛЕВИ
164 100 ЛВ.
ДЕЙНОСТ
ПАРАГРАФ
НАИМЕНОВАНИЕ
НА СУМА
ВЛОЖЕНИЕТО
603
5200
ВОДОПРОВОД
В 21 000 ЛВ.
СМОЛСКО
2122
5200
ЕТАП ОТ ЗАВЪРШВАНЕ 51 900 ЛВ.
НА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР МИРКОВО
9700
РЕЗЕРВ
8100 ЛВ.
832
5100
Рехабилитация
на
път 19350 ЛВ.
SFO1431/ І - 6 Д. Камарци Пирдоп
Мирково
границата
/Мирково
Челопеч/ от км. 0, 000 - 7400
Рехабилитация на път SFO
3304/ІІІ - 6006 Петрич Каменица - Брестака ІІІ 6004 от 5, 000 км. - 13,000
км.
9700
ІІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
2619
5100
2619

5100

2603

5100

2122

5200

55 440 ЛВ.

РЕЗЕРВ

8310 ЛВ.
126 000 ЛВ.
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 48 000 ЛВ.
УЛИЦА „ИЗТОК”
АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ 32 000 ЛВ.
МИРКОВО
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 36 000 ЛВ.
ВОДОПРОВОД МИРКОВО
ЗАКУПУВАНЕ
НА 10 000 ЛВ.
АВТОМОБИЛ

С 7 гласа "ЗА" и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21. ал. 1 т.2 и т. 6. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 170
1.Открива в местни дейности дофинансиране на общинска администрация една
бройка младши специалист „Социални дейности, образование, култура и търговия”
със СБРЗ от 01.04.2009 год. – 452 лв. и СБРЗ от 01.07.2009 год. – 497 лв.
2.Средствата за заплати и осигуровки в размер на 5 200 лева се прехвърлят от
Дейност „Осветление улици и площади”- параграф 1016 ел. енергия.
С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.

ал. 1 т. 10 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ №171
1. Общински съвет с. Мирково дава съгласие Община Мирково да ползва дългосорочен
безлихвен кредит в размер на 55 673. 10 /петдесет и пет хиляди шестстотин
седемдесет и три лева и 10 ст./ от ПУДООС за проект "Изграждане на система за
организирано събиране и транспортиране на отпадъци от населените места в
Община Мирково на едно депо, /площадка/.
2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши последващите действия по
реализиране на Проекта.

С 10 гласа "ЗА" и един глас "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21. ал. 1 т. 8 и ал. 2. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ №172
1. Да се създаде “Комплекс за социални услуги”, който да се изгради и развива
съвместно от Община Мирково и фондация „Социални норми”, със седалище и адрес
на управление град Правец, ул. „Опълченска” № 11, вписано в регистъра на Софийски
окръжен съд с решение по ф. д. 438/2003, ЕИК по булстат 131090776;
2. Община Мирково да участва в Проекта за създаване на „Комплекс за социални
услуги”
като предостави ползването на притежавания от Общината имот, а именно
ПАРЦЕЛ І – 640 (първи за имот шестстотин и четиридесет), кв. 55, с. Мирково с
площ от 1270 кв. м., заедно с изградената в него сграда на 2 (два) етажа с 16
разпределения от 150 кв. м. и 1 200 куб. м. и пристройка от 27 кв. м./стълбище и
складово помещение, масивен гараж с три клетки от 103 кв. м. и 270 куб. м., за които
е съставен Акт за общинска собственост (публична) № 5/16.12.1998 год.
3. Фондация „Социални норми” да поеме стопанисването на предоставения имот (в
това число всички разходи по ремонта и поддържането ) и да организира
изграждането и функционирането на „Комплекс за социални услуги.”
4. Възлага на Кмета на Община Мирково да организира изпълнението на решението,
в това число и да изготви и подпише договор, в който да се уредят правата и
задълженията на страните по изграждането и функционирането на „Комплекс за
социални услуги”.”

С 10 гласа "ЗА" и един глас "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21. ал. 1 т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ №173
Приема отчет за изпълнение на общинска Програма за управление на отпадъците на
Община Мирково - 2007 -2012 година.

С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1 т.6 и т. 8 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ №174
На основание чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Мирково определя
имоти – частна общинска собственост
подлежащи на
задължително застраховане, както следва:
1. АОС №101/17.10.1997 г. - хижа “Опор” с. Смолско
2. АОС №102/01.12.1997 г.- общински пазар с. Мирково

АОС №103/05.10.1998 г.-здравна служба с. Мирково
АОС №104/30.11.1998 г.-склад за зърно в стопанския двор на с. Мирково
АОС №105/01.12.1998 г.-ветеринарна лечебница с. Мирково
АОС №106/01.12.1998 г.- обор, плевня и бикарник и прилежащ терен от 2254 кв.
м. в стопански двор с. Мирково
7. АОС №107/29.04.1999 г.- производствено хале масивно със седем работни
помещения с прилежащ терен от 3110 кв.м. в стоп. двор на с. Мирково
8. АОС №109/19.11.1999 г.- навес триор с прилежащ терен от 69 кв.м. в стоп. двор
с. Мирково
9. АОС №110/19.11.1999 г.- склад за препарати с прилежащ терен от 680 кв. м. в
стоп. двор на с. Мирково
10. АОС №112/15.12.1999 г.- с. Мирково парцел 1253-V кв. 92 , блок в незавършен вид
на бившето ТКЗС с. Мирково
11. АОС №113/15.07.1999 г.- старо училище в с. Бенковски с терен от 8000 кв. м.
12. АОС №114/15.07.1999 г.- младежки дом в с. Смолско
13. АОС №115/20.08.1999 г.- търговска сграда с магазин на първия етаж, здравна
служба на втория в с. Смолско
14. АОС №116/13.07.1999 г.- стара сграда училище с. Каменица
15. АОС №121/03.08.2000 г.- сграда стопанска плевня с. Смолско кв. 26 443
16. АОС №126/03.08.2000 г.- склад за препарати с. Бенковски
17. АОС №127/03.08.2000 г.- сграда бикарник с. Бенковски
18. АОС №128/03.08.2000 г.- склад към язовир “Каменна могила” с. Мирково
19. АОС №129/03.08.2000 г.- склад към помпена станция към язовир “Каменна
могила” с. Мирково
20. АОС №131/03.08.2000 г.- земеделски имот № 000315 землище с. Бенковски
21. АОС №135 а /03.08.2000 г.- бикарник в с. Буново
22. АОС №136/03.08.2000 г.- нива в местн. “Залупен кладенец” от 53,723 дка имот №
095004 по КВС на с. Смолско
23. АОС №144/03.08.2000 г.- горска нива от 32,498 дка в местн. “Вируша” имот
№118003 по КВС на землище с. Смолско
24. АОС №146/24.07.2001 г.- парцел ХХV от парцеларния план на стоп. двор с.
Мирково
25. АОС №148 А/25.07.2001 г.- ретранслатор м. “Гълабец” с. Буново
26. АОС №150/11.02.2003 г.- широколистна гора от 170 дка в местн. “Калугерица”
имот № 278002 по КВС на землище с. Смолско
27. АОС №151/11.02.2003 г.- широколистна гора от 170 дка в местн. “Спахийска
нива” имот № 269003 по КВС на землище с. Смолско
28. АОС №152/11.02.2003 г.- общинска земя от 43,003 дка в местн. “Чумина бука”
имот № 031001 по КВС на землище с. Каменица
29. АОС №153/11.02.2003 г.- общинска земя от 20 дка в местн. “Делииваница” имот
№ 029005 по КВС на землище с. Каменица
30. АОС №154/11.02.2003 г.- общинска земя от 80 дка в местн. “Средоръта” имот №
032001 по КВС на землище с. Каменица
31. АОС №164/ 20.07.2005 г.-“ Пункт за изваряване на ракия” в с. Мирково, ул.
“Крайречна” парц. 917 кв. 90
3.
4.
5.
6.

С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1 т. 8 и т.19. и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8. ал. 2 от ЗОС, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ №175
Допълва и изменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, както следва:

1. В чл .8, ал. 1 се допълва т. 13 – „Чрез завладяване /заемане/ на безстопанствени
имоти на територията на Общината , чийто собственик не може да бъде
установен.”
2. В чл. 8 се допълват следните:
ал .3 – В случаите по ал. 1, т. 4,5,7,8 и 9 собствеността се придобива с решение на
Общински съвет.”
ал. 4 – „Изпълнението на решението на Общински съвет става с договор, сключен по
съответния ред от Кмета на Общината.”
ал. 5 – „В останалите случаи, извън посочените в алинея 3 собствеността се
придобива с акт на Кмета на Общината или с договор без да е необходимо решение на
Общински съвет.”
3. създава се нов чл .8а – „Договорите и другите актове, с които се придобива право на
собственост, или други вещни права върху имоти – общинска собственост, подлежат
на вписване в случаите и при условията на Правилника за вписванията.”
4. В чл. 13 се допълват следните:
ал.6 – „Имотите и вещите – публична общинска собственост, предназначени за
трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, се
предоставят от Общинския съвет за ползване на юридически лица и звена на
общинска бюджетна издръжка и се управляват от ръководителите на съответните
организации под контрол на Кмета на Общината и Кметовете на кметства. Те се
предоставят безвъзмездно.
ал. 7 – „Ръководителите на организациите или юридическите лица, които са на
издръжка на общинския бюджет, осъществяват управлението на общинската
собственост в рамките на предвидените за това бюджетни средства. Управлението
може да бъде осъществено и с други средства, съгласувано с Кмета на Общината.
5. В чл. 14, ал. 2 придобива следния текст:
ал. 2 – „След решението на Общински съвет, Кмета издава заповед и подписва договор
с ръководителите на организациите или юридическите лица.”
Досегашната ал.2, става ал.3.
6. чл. 15, ал. 1 придобива следния текст – „Части от имоти – публична общинска
собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се
отдават под наем след решение на Общински съвет за срок до 5 години, при условие,
че се използват съобразно предназначението им и не се възпрепядства дейността на
лицата, които ги управляват.
7. чл. 16, ал .1 придобива следния текст – „Имоти или части от тях – общинска
собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи
звена, могат да се отдават под наем чрез публично оповестен търг /конкурс, след
решение на Общински съвет, при предварително съгласуване с училищното
ръководство и училищното настоятелство или ръководствата на съответните
звена.”
Ал. 2 придобива следния текст – „Кметът на Общината издава заповед, с която
определя, съобразно решението на Общинския съвет, условията и критериите на
публично оповесетения търг / конкурс.
8. в чл. 17 се допълват:
ал. 3 – „Общинският съвет може да предоставя безвъзмездно за управление имоти и
вещи – частна общинска собственост на други юридически лица на бюджетна
издръжка или на техни териториални структури.”
ал. 4 – „Въз основа на решението на Общински съвет, Кмета на Общината издава
заповед и сключва договор.”
9. в чл. 18 се допълва:
ал. 3 – „В договора за наем се отразяват всички условия, залегнали в тръжните или
конкурсните книжа, както и в решенията на Общински съвет, касаещи съответния
имот.”

10. Чл. 19, ал. 1 придобива следния текст – „Отдаването под наем на общински
терени за поставяне на павилиони за тъговска дейност, по схема одобрена от главния
архитект на Общината, се извършва след търг или конкурс, който се провежда при
условията на Глава осма, след решение на Общински съвет.”
11. В „Допълнителни разпоредби”се създава §1а, със следния текст – „По смисъла на
тази Наредба „безстопанствени имоти”са имоти, за които няма данни по разписния
лист за собственика, или тези, които в едномесечен срок от публикуването на
съобщение в местен ежедневник за издирване на собственика, едновременно с
поставяне на обявление на таблото за съобщения в Общината, няма данни и
претенции за собственост.
С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 2 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ №176
1. Общински съвет Мирково приема Наредба за организацията и дейността на
клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Мирково.
2. Общински съвет Мирково възлага на Кмета на Община Мирково да извърши
необходимите действия за законовото функциониране на клубовете за
пенсионери и инвалиди.
С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1 т. 6,т.8 и т.23, от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ №177
1. Дава съгласие да се закупи поземлен имот № 109002 по КВС на с. Буново с площ от
4,00 дка за мемориален комплекс „Васил Левски”в размер до 3500 (три хиляди и
петстотин ) лева.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за покупко – продажба.
Протоколист:…………
/Искра Каменовска/

Председател:…………..
/Павел Данкин/

