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От протокол  № ХХVІІІ / 27.10.2009 година 
 

С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1 т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 68, ал. 1 от ЗСВл. и чл. 5 от Наредба №2 от 
08.01.2008 г. за съдебните заседатели, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 214 
1. Избира комисия, която да изготви предложения за четирима кандидати за съдебни 
заседатели в Пирдопски районен съд в състав:  г – жа Иванка Петрова Вълева, г – н 
Любчо Павлов Харалампиев и г- н Мирослав Вельов Червенков; 
2.Приема доклада на Комисията за предложените кандидати за съдебни заседатели; 
3.Определя кандидати, които да бъдат предложени за съдебни заседатели в 
Пирдопски районен съд - Росица Несторова Несторова, Ненка Делчева Бедрозова, 
Таня Станчева Маринкова и Пепа Николова Узунова.  
4.Възлага на Кмета на община Мирково да организира изпълнението на решението и 
да уведоми председателя на Софийски окръжен съд за номинираните кандидати. 

 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 215  
 Отлага за разглеждане Докладна записка, относно: 
Отдаване под наем  на язовир „Каменна могила” с кадастрален номер № 481 по КВС 
на с. Мирково с акт за публична общинска собственост № 11 / 23.09.1999 г. и язовир 
„ Исин пунар” с кадастрален номер № 410 по КВС на с. Мирково с акт за публична 
общинска собственост № 6 / 01.12.1998 г. 
 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал.1, т.  23.  от ЗМСМА, във връзка с чл .16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на 
отпадъците и чл. 14, ал. 1 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъците 
от моторни превозни средства, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 216 
1.Недвижим имот -  парцел ІІ (втори), намиращ се в стопанския двор на бившето 
ТКЗС, с площ от 3110 м2, актуван с акт за собственост № 107 от 29.04.1999 г. да се 
използва за изграждане на общинска площадка за събиране и  временно съхраняване на 
ИУМПС на територията на община Мирково. 
2.Възлага на Кмета на общината да организира изпълнението на взетото решение. 
 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОП и чл. 2, ал. 3 от НВМОП, ОбС 
Мирково взе:   

РЕШЕНИЕ № 217 
1.Възлага на „МИРКОВО” ЕООД, ЕИК 122014128 да извърши зимно поддържане на 
общинската пътна мрежа на община Мирково през зимния период 2009 – 2010 год., в 
рамките на предвидените в бюджета на общината средства, но не повече от 



праговете предвидени в чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени 
поръчки – до 15 000 лева без ДДС; 
2. Възлага на „МИРКОВО” ЕООД, ЕИК 122014128 да извърши зимно поддържане на 
четвъртокласната пътна мрежа на община Мирково през зимния период 2009 – 2010 
год., в рамките на предвидените в бюджета на общината средства, но не повече от 
праговете предвидени в чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени 
поръчки – до 15 000 лева без ДДС; 
3.Възлага на Кмета на община Мирково да сключи договор с „МИРКОВО” ЕООД, ЕИК 
122014128 за  зимно поддържане на общинската пътна мрежа и на 
четвъртокласната пътна мрежа на община Мирково през зимния период 2009 – 2010 
година. 
 
Протоколист:……                                                                Председател ОбС......... 
/Искра Каменовска/  / Павел Данкин/ 

 
 
 
 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
От протокол  № ХХІХ/ 26.11.2009 година 

С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 от ЗОБ и чл. 45 ал. 2 от Наредба за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Мирково, ОбС взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 218 
Приема Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мирково  към 30.09.2009 година 
по приходи и разходи 
 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. 
ал. 1. т. 6. от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 от ЗОБ и чл. 45 ал. 2 от Наредба за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Мирково, ОбС 
Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 219 
Приема Отчет за изпълнение на разчета за капиталови разходи на Община Мирково 
към 30.09.2009 година. 
 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. 
ал. 1. т. 6 от ЗМСМА чл. 38 ал. 1 от Наредба за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет на община Мирково и във връзка с чл. 27, ал 1 т. 1 
от ЗОБ, ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 220 
Приема Актуализацията на бюджет за 2009 г. по дейности и параграфи  
 
 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. 
ал. 1. т. 6. от ЗМСМА, чл. 38 ал. 1 от Наредба за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет на община Мирково и във връзка с разпоредбите 
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година, ПМС № 27/ 
09.02.2009 година, ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 221 



  Приема вътрешни компенсирани промени в разпределението на целевите средства за 
капитални разходи за 2009 год.  

 
 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание  чл. 21. 
ал. 1. т. 6. от ЗМСМА, чл. 27 ал. 1 от ЗОБ и  чл. 38 ал. 1 от Наредба за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Мирково, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 222 
Приема актуализация на плана за капиталови разходи за 2009 година със собствени 
средства   
 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание  чл. 21. 
ал. 1. т. 10 от ЗМСМА чл. 51, ал. 1, т. 3 от Наредба за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет на община Мирково, във връзка с чл. 17 от ЗОД и 
чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 223 
Да се сключи договор за заем между община МИРКОВО и “ ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД, по 
силата на който дружеството да предостави средства на общината за закупуване на 
тръби за направата на канализация на в с. Бенковски, при следните параметри: 
1. максимален размер на дълга – 10 000 (десет хиляди) лева; 
2. валутата на дълга - лева; 
3. вида на дълга съгласно чл. 3 - дълга, поет с договор за общински заем; 
4. начина на обезпечаване - необезпечен; 
5. условията за погасяване – срок до 6 (шест) месеца; 
6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други – безлихвен, без такси, 
комисионни и други разходи. 
 
 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание  чл. 21. 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 4 от ЗОС, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 224 
1. Да се отдаде под наем имот – частна общинска собственост, 

представляващ самостоятелно помещение (лекарски кабинет), находящо се на първия 
етаж на здравната служба в с. Мирково (АЧОС № 3 от 05. 10. 1998 год.). 

2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при 
следните параметри: 

А) минимален размер на месечния наем – 1. 20 лв. на м. кв., без ДДС; 
Б) максимален срок на договора – 3 (три) години; 
В) дейност, за която ще се използва имота – прегледи на пациенти и 

амбулаторни манипулации; 
Г) лица, които се допускат до участие в конкурса – лица, притежаващи 

надлежно разрешение за осъществяване на дейност като медицинска практика и 
извършване на медицински дейности по смисъла на Закона за лечебните заведения, 
които нямат непогасени парични задължения към община Мирково; 

3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурса и 
сключването на договора. 
 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание  чл. 21. 
ал. 1., т. 23. от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 225 



Да се закрие общински разплодник в с. Бенковски и намиращите се в него 
животни да се преместят в общинския разплодник  в с. Мирково. 

 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание  чл.21, 
ал.1 , т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51, ал. 7 от ЗОС и чл. 147от ТЗ, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 226 
1. “МИРКОВО” ЕООД, ЕИК 122014128 да въведе в експлоатация стопанско 

съоръжение ЯРМОМЕЛКА.  
2. Експлоатацията на съоръжението да се извършва самостоятелно, като за 

целта да се назначи по трудов договор работник или чрез отдаването му под наем на 
трето лице чрез провеждане на публично оповестен конкурс, по реда на чл. 51, ал. 7 от 
ЗОС и чл. 58 и сл. от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. 

3. Определен график, по който дружеството да възстанови на общината 
средствата (2 300 лв.) за пускането на съоръжението в експлоатация: 

А) гратисен период  - три месеца; 
Б) срок за погасяване – две години по 95, 83 лв. на месец; 

 
. 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание  чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 4 от ЗОС, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 227 
1. Да се отдаде под наем имот – частна общинска собственост, 

представляващ самостоятелно помещение (клинична лаборатория), находящо се на 
втория етаж на здравната служба в с. Мирково (АЧОС № 3 от 05. 10. 1998 год.). 

1. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при 
следните параметри: 

А) минимален размер на месечния наем – 1, 20 лв на м. кв., без ДДС; 
Б) максимален срок на договора – 3 (три) години; 
В) дейност, за която ще се използва имота – клинична лаборатория; 
Г) лица, които се допускат до участие в конкурса – лица, притежаващи 

надлежно разрешение да осъществяват дейност като клинична лаборатория, които 
нямат непогасени парични задължения към община Мирково; 

3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурса и 
сключването на договора. 

  
 
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание  чл.21, 
ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 228 
  1. Да се извърши ремонт на водопоището, находящо се в с. Мирково, ул. “Л. 
Каравелов” ( зад читалището). 
 2. Ремонтът да се извърши самостоятелно от общината, чрез съответните 
служители, отговарящи за комунално – битовото обслужване. 


