
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 
                                                                                         ДО ДИРЕКТОРА НА 
                                                                                                        ДИРЕКЦИЯ ФАД 

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

От протокол  № ХХХ / 16.12.2009 година 

Относно: Промени в Наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ. 

 
 С 10  гласа „ ЗА” и един глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 общински съветника и на 
основание чл. 21, ал. 1,  т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 1 ал. 2 от  ЗМДТ,  ОбС 
Мирково взе:  

РЕШЕНИЕ № 229 
       
       § 1. В чл. 7 ал.4 числото  «2520» се заменя с числото «1680» 
       § 2. В чл. 17 ал.1 думите “отчетната им стойност” се заменят с “по-високата  между       
        отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ 

§ 3. В чл. 15 числото «1,5»  да остане «1,5» 
 § 4. В чл. 41 ал.1, т.1 числото «0,34» да се замени с «0,40» 
 § 5. В чл. 41 ал.1, т.2 числото «0,40» да се замени с «0,45» 
 § 6. В чл. 41 ал.1, т.3 числото «0,54» да се замени с «0,60» 
 § 7. В чл. 41 ал.3, числото «10» да се замени с «12» 
 § 8. В чл. 41 ал.3, т.1 числото «12» да се замени с «14» 
 § 9. В чл. 41 ал.3, т.2 числото «25» да се замени с «27» 
 § 10. В чл. 41 ал.3, т.3 числото «35» да се замени с «37» 
 § 11. В чл. 41 ал.5, т.1 числото «50 да се замени с «60» 
 §12.  В чл. 41 ал.5, т.2 числото «100 да се замени с «110» 
 § 13. В чл. 41 ал.6, числото «10 да се замени с «12» 
 § 14. В чл. 41 ал.10, т.1 числото «5 да се замени с «8» 
 § 15. В чл. 41 ал.10, т.2 числото «7 да се замени с «10» 
 § 16. В чл. 41 ал.10, т.3 числото «10 да се замени с «15» 
 § 17. В приложение № 2 към чл. 56 т. 2, буква а) числото „1” да се замени с „1,50” 
 § 18. В приложение № 2 към чл. 56 т. 2, буква б) числото „1” да се замени с „1,50” 
 § 19. В приложение № 2 към чл. 56 т. 2, буква в) числото „1” да се замени с „1,50” 
 § 20. В приложение № 2 към чл. 56 т. 2, буква г) числото „1” да се замени с „1,50” 
 § 21. В приложение № 2 към чл. 56 т. 3,  числото „2”  да се замени с „3” 

 
                                                                                         
Относно: ЛОТ 4.4 І-6 „София – Пирдоп” от км. 133+895 до км. 189+291, 98. 

  С 11 гласа „ ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, 
ОбС Мирково взе: 



    РЕШЕНИЕ № 230 

1. Общински съвет Мирково разрешава отклоняване на движението от пътя София – 
Пирдоп обходен маршрут Ханче Мирково – Обходен път с. Мирково - Път към 
„ Елаците МЕД” АД до кръстовище „ Петте братя”. 
2. Възлага на Кмета на Община Мирково да сключи договор с „ Автомагистрали 
Хемус” АД относно ремонта, поддръжката и възстановяването на обходния път след 
приключване на ремонтните работи на път І – 6. 
 
 
   Относно: Кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.с 
проект „Развитие на интегриран туризъм в Община Мирково”. 
    С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 10 от Закона за туризма, ОбС Мирково 
взе: 
     РЕШЕНИЕ № 231 
     1. Одобрява кандидатсването по Програма за развитие на селските райони 2007 – 
2013 година с проект „ Развиване на интегриран туризъм в Община Мирково”, 
съгласно реда и начина, определен от Разплащателна агенция и Министерство на 
земеделието и храните. 
    2. Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование: „ Развиване на 
интегриран туризъм в 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. 
 

 

Относно: Приемане на План и Програма за енергийна ефективност.   

С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал.1, т. .12 и т . 23 и ал. 2  от ЗМСМА във връзка с чл. 11, ал.1, ОбС, Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 232 
  1. Приема План за енергийна ефективност на Община Мирково за прериода 2010 – 
2015 година. 
  2. Приема Програма за енергийна ефективност на Община Мирково за 2010 година.  

 
 

  Отнсно: Споразумение за сътрудничество между община Мирково, Министерство на 
културата, Програма на ООН за развитие и читалище „Христо Ботев” с. Мирково. 

  С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 
21,ал.1, т.12,т.23 и т.24 от ЗМСМА,ОбС Мирково взе: 

 РЕШЕНИЕ № 233 
  1. Общински съвет Мирково дава своето съгласие Община Мирково да участва като 
партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „ Българските библиотеки 
– място за достъп до информация и комуникация за всеки”. 
  2. Одобрява текста на споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно 
Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 
  3. В изпълнение на т. 1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на 
Общината да подпише от името на Общината съответните споразумения за 
сътрудничество /Приложение №1/ между Общината, Министерството на 
кулутурата, Програма на ООН за развитие на читалище „ Христо Ботев” с. 
Мирково. 



  4. Задължава Кмета да информира прериодично Общинския съвет за изпълнението 
на програмата на местно ниво. 
  5. Възлага контрола по изпълнение на настоящето решение на Постоянната комисия 
по образование, социална политика, здравеопазване, култура и спорт към Общински 
съвет с. Мирково. 
  
  Относно: Молба от Мариана Стаменова Шопова относно: Увеличение на работното 
време.С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание 
чл. 21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 

    РЕШЕНИЕ № 234 

   1. Изменя чл.22, т.2, б. в) на Наредбата за опазване на обществения ред в Община        
Мирково, както следва: 

  в) удължаването на работното време се разрешава еднократно в календарната година, 
за конкретен период ( до шест месеца ) след решение на общинския съвет въз основа на 
подадено от управителя на фирмата заявление по образец ( Приложение № 1 ) , 
придружено със следните документи : 
  - становище от РУ на МВР – Пирдоп ; 
  - декларация от управителя на фирмата за осигуряване на обществения ред  и  
спокойствието на живущите в близост; 
  - удостоверение за липса на задължения към община Мирково; 
   2. Приема Приложение 1 към Наредбата за опазване на обществения ред в Община        
Мирково, както следва: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 
 ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
НА ОБЩИНА МИРКОВО 

 
 
     З А Я В Л Е Н И Е 
         
От…………………………………………………………………………….ЕГН.…………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(представителство и наименование на ЕТ/ юридич. лице) 
 

ЕИК (БУЛСТАТ):……………………………..…със седалище и адрес на управление село  
 
…………………………………………………………….……………………тел.………… 
 

 
ОТНОСНО:  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ 

  

   
  Моля да ми бъде разрешено да работя с удължено работно време след 
23.00/24.00 часа в: 
………………………………………………………………………………………..……...…... ... ... ... ... ... ...          

(обект) 



………………………………..…………………………………………............................. тел:………………… 
 (на  адрес) 

 
от ………………………….. до …………………………… часа     
 
Почивен ден…………………………..  
 
за периода  от......................... г.   до  .......................... г. 
   
  Прилагам необходимите документи:  
/само за заведения за хранене, питейно-увеселителни заведения, дискотеки, кафе-
аперитиви, ресторанти, механи, клубове и други, които ще работят след 23.00 (от 01.11 
до 30.04) и/или след 24.00 (от 01.05 до 31.10) 
 
1. Становище от  РУ на МВР – Пирдоп ; 
2. Декларация от управителя на фирмата за осигуряване на обществения ред и 
спокойствието на живущите в близост. 
3. Удостоверение за липса на задължения към община Мирково; 
   
    Известно ми е, че нося наказателна отговорност при нарушаване разпоредбите на 
Наредбата за опазване на обществения ред в Община Мирково. 
 
 
.............. 20….. г.                             Подпис и печат:...................  
 

___________________________________________________________ 
В съответствие с чл. 22, ал.2, т. в, от Наредба за опазване на обществения ред в община Мирково. 

 

 
Относно: Актуализация плана по бюджета за 2009 година. 
С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1, т . 6 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и във връзка с чл. 27 ал. 1, т. 1 от Закона за 
общинския бюджет, ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 235 
 Приема актуализацията на бюджет 2009год.  

 
  Относно: Кандидатстване за финансиране по проект за програма за въвеждане на 
система за организирано събиране и транспортиране на отпадъци от населените места 
до единни критерии на ПУДООС. 
  С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 10, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 236 
    1. Отменя решение № 171/16.04.2009 година на общински съвет  Мирково.  
   2. Приема Община Мирково да ползва дългосрочен безлихвен кредит в размер на 
185 577 ( сто осемдесет ипет хиляди петстотин седемдесет и седем ) лева от 
ПУДООС за Проект „ Изграждане на система за организирано събиране и 
транспонтиране на отпадъци от населените места в Община Мирково на едно депо 
/площадка/. 
  3. Упъломощава кмета на Общината да извърши последващите необходими действия 
по реализиране на Проекта. 
 
 
Относно: Приемане на Наредба по чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг.  
                                                                                                        
  С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, ОбС Мирково 
взе: 



РЕШЕНИЕ № 237 
    Приема Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на 
проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг. 

 
 
Протоколист:……                                                                             Председател ОбС:......... 
/Искра Каменовска/                                                                         /Павел Данкин/ 
 


