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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № ХХХІ/ 19.01.2010 година
Относно: Оправомощаване на г- жа Цветанка Петкова Йотина – в качеството и на Кмет на
Община Мирково, писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено
искане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция да възстанови незабавно получената
по договор № 23/321/00216 от 23.10.2009 год.сума заедно със законната лихва по нея.
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.
1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба №25 от 29.07.2008 г., издадена
от Министъра на земеделието и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО)
№1974/2006 на Комисията, Общински съвет Мирково взе :
РЕШЕНИЕ № 238
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба
№25 от 29.07.2008 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, чл. 56, параграф 2
на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ
№ 23/321/00216 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г. за Проект № 23/321/00216 „Водоснабдяване на село Мирково-реконструкция
и модернизация”-І етап”, сключен между Община Мирково и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските
производители, обн. ДВ, бр. 58 от 1998г., със седалище и адрес на управление гр. София,
бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния
директор Калина Иванова Илиева, ЕГН 8011166256, дава съгласие за встъпването в
дълг на Община Мирково в размер на 400 200.24 лева (четиристотин хиляди и двеста
лева и двадесет и четири стотинки), представляващи 110% от левовата равностойност на
заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността на одобрената
финансова помощ по договор за № 23/321/00216 от 23.10.2009 г. и оправомощава
Цветанка Петкова Йотина - в качеството му на кмет на Община Мирково писмено да

гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане от ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, представлявано от Калина Илиева – изпълнителен директор,
свързано с установено от ДФЗ-РА неизпълнение на задълженията на общината по
горецитирания договор да възстанови незабавно на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция получената по договора сума заедно със законната лихва по нея от момента на
извършване на плащането.
Писмената гаранция да е със срок на валидност до 23.10.2012 г.
Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие” – Разплащателна
агенция в БНБ – ЦУ:
IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01
BIC: BNBGBGSF,
в 7- дневен срок след получаване на писменото искане за плащане от ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.

Относно: Оправомощаване на г- жа Цветанка Петкова Йотина – в качеството и на Кмет на
Община Мирково, писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено
искане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция да възстанови незабавно получената
по договор № 23/321/00267 от 23.10.2009 год.сума заедно със законната лихва по нея.
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.
1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба №25 от 29.07.2008 г., издадена
от Министъра на земеделието и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО)
№1974/2006 на Комисията, Общински съвет Мирково взе :
РЕШЕНИЕ № 239
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба
№25 от 29.07.2008 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, чл. 56, параграф 2
на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ
№ 23/321/00267 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г. за Проект № 23/321/00267 „ „Водоснабдяване на село Мирковореконструкция и модернизация”-ІІ етап”, сключен между Община Мирково и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на
земеделските производители, обн. ДВ, бр. 58 от 1998г., със седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния
директор Калина Иванова Илиева, ЕГН 8011166256, дава съгласие за встъпването в
дълг на Община Мирково в размер на 847 020.68 лева (осемстотин четиридесет и седем
хиляди и двадесет лева и шестдесет и осем стотинки),
представляващи 110% от левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което не
надхвърля 20% от стойността на одобрената финансова помощ по договор за №
23/321/00267 от 23.10.2009 г. и оправомощава Цветанка Петкова Йотина - в качеството му
на кмет на Община Мирково писмено да гарантира, че се задължава безусловно при
първо писмено искане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, представлявано от
Калина Илиева – изпълнителен директор, свързано с установено от

ДФЗ-РА неизпълнение на задълженията на общината по горецитирания договор да
възстанови незабавно на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция получената по
договора сума заедно със законната лихва по нея от момента на извършване на плащането.
Писмената гаранция да е със срок на валидност до 23.10.2012 г.
Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие” – Разплащателна
агенция в БНБ – ЦУ:
IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01
BIC: BNBGBGSF,
в 7- дневен срок след получаване на писменото искане за плащане от ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.

Относно: Избор на представител от Общинска администрация участващ в дейността на
Асоциацията по ВиК.
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21,
ал.1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 198 е, ал. 3 от Закона за водите,
Общински съвет Мирково, взе :
РЕШЕНИЕ № 240
Определя Донка Филипова Юрукова – старши специалист „Кадастър и регулаця” за
представител на община Мирково в Асоциация по В и К..

Протоколист:…………
/Искра Каменовска/

Председател ОбС:........
/Павел Данкин/
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От протокол № ХХХІІ / 29.01.2010 година
Относно: Отдаване под наем на помещения на Общински пазар с. Мирково (АЧОС №
102 от 01.12.1997 год.)
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал.
1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС и чл. 18 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Мирково, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 241
1. Да се отдадат под наем имоти – частна общинска собственост, представляващи
самостоятелни помещения, находящи се на Общински пазар с. Мирково(АЧОС № 102 от
01. 12. 1997 год.).
2. Отдаването под наем да се извършва чрез публично оповестени конкурси при
следните параметри:
А) минимален размер на месечния наем – 1, 20 лв на м. кв. без ДДС;
Б) максимален срок на договора – 10 (десет) години;
В) дейност, за която ще се използва имота – търговски цели;
Г) лица, които се допускат до участие в конкурса – лица, които нямат непогасени
парични задължения към община Мирково;
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурси и
сключването на договори.
Относно: Отдаване под наем на помещения в здравна служба с. Мирково (АЧОС № 3 от
05.10.1998 г
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 4 от ЗОС и чл. 18 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Мирково,ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 242
1. Да се отдадат под наем имоти – частна общинска собственост, представляващи
самостоятелни помещения, находящи се в здравната служба с. Мирково(АЧОС № 3 от
05. 10. 1998 год.).
2. Отдаването под наем да се извършва чрез публично оповестени конкурси 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 – медицински нужди;
Г) лица, които се допускат до участие в конкурса – лица, притежаващи надлежно
разрешение да осъществяват медицинска дейност, които нямат непогасени парични
задължения към община Мирково;
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурси и
сключването на договори.
Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на детска градина,
находяща се в УПИ ІІІ- 18 в кв. 2 по плана на с. Буново, актувана с АОС (публична) № 7 /
16.12.1998 г
С 10 гласа”ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 243
Отлага разглеждането за следващо заседание на точка 3 от дневния ред, относно:
Промяна от публична в частна общинска собственост на детска градина, находяща се в
УПИ ІІІ- 18 в кв. 2 по плана на с. Буново, актувана с АОС (публична) № 7 / 16.12.1998 г. .
Относно: Отмяна на Решение № 223 / 26.11.2010 година.
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1, т. 10 и т. 23. от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 244
1. Отменя Решение № 223 по протокол № 29 / 26.11.2009 г. на Общински съвет Мирково
2. Община Мирково да възстанови сумата от 10 000 ( десет хиляди ) лева на „Елаците
Мед” АД.
Относно: Закона за държавния бюджет на Република България, обособяване на
второстепенни разпоредители ч - ще „Христо Ботев” с. Мирково, ч – ще „Отец Паисий” с.
Смолско, ч– ще „Любен Каравелов” с. Каменица, ч – ще „Светлина” с. Буново.
С 7 гласа „ЗА”, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” на основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА и §31 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.,
ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 245
1. Общински съвет –Мирково обособява следните второстепенни разпоредители,
както следва :
- Читалище „Христо Ботев” село Мирково;
- Читалище „Отец Паисий” село Смолско;
- Читалище „Любен Каравелов” село Каменица;
- Читалище „Светлина” село Буново;
2. Второстепенните разпоредители да съставят самостоятелни бюджети и да се
отчитат на тримесечие пред общинския съвет.

Относно: Промяна в структурата на общинска администрация.
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал.1,т. 2 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 246
1. Одобрява структурата на Общинска администрация Мирково към 01.01.2010г. със
следната численост, съгласно приложената Органиграма:
Кмет община Мирково – 1 брой.;
Кмет на населено място – 2 бр.;
Кметски наместници – 2 бр.;
Секретар на община Мирково – 1 бр.;
Младши одитор - 1 бр.;
Финансов контрольор и специалист образование и култура – 1 бр.;
Дирекция Финансово- административна дейност – включваща:
1. Отдел - Финанси – 6 бр.
2. Отдел – Административно обслужване – 9 бр.
Дирекция специализирана администрация – включваща:
1. Отдел – Устройство на територията – 3 бр.
2. Отдел – Регионално развитие, екология, социални и хуманитарни дейности – 4 бр.
Общо: 30 щатни бройки.
Относно: Отчет за дейността на МКБППМН – Мирково през 2009 година.
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал.
1.т. 23 от ЗМСМА и чл.7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни,.ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 247
Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни- Мирково през 2009 год.
Относно: Превоз на ученици от с. Буново до училищата в с. Челопеч, гр. Златица, гр.
Пирдоп и обратно до с. Буново.
С 8 гласа "ЗА" и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26 ал.3 от Закона
за народната просвета и чл.10 и чл.36 от Наредба №2/31.03.2006 г. за условията и реда
за предоставяне на средствата за компенсиране на намалените приходи, със средства
от собствени приходи, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 248
Възлага на Кмета наОбщина Мирково да извърши необходимата организация за превоз
на ученици от с. Буново до училищата в с. Челопеч, гр. Златица, гр. Пирдоп и обратно до
с. Буново със средства от собствени приходи.
Относно: Предоставяне отчет на фирма „Мирково” ЕООД и план за предстоящите
дейности през 2010 година.

С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал.
1 т. 9. и т. 23 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 249
1.Общинска фирма „Мирково” ЕООД да предостави своя отчет за извършените
дейности и разходи през изминалата 2009 г.
2. Да изготви план за предстоящи дейности и разходи за 2010 г.
3. Да изготви план за развитие на фирмата през следващите години.
Относно: Отчет за дейността на ОбС Мирково и неговите постоянни комисии за периода
01.07.2009 – 31.12.2009 година
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 27, ал.
6 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 250
Приема отчет за дейността на ОбС Мирково и неговите постоянни комисии за периода
01.07.2009 – 31.12.2009 година.
Относно: Приемане и утвърждаване на План – сметка за приходите и разходите от такса
битови отпадъци за 2010 година
С 9 гласа "ЗА" и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21, ал. 1 т. 6. и т. 7 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 251
Одобрява изготвената план – сметка за приходите от такса „Битови отпадъци” за
2010 г. 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 111 349, 24 лева.
Относно: Промяна на такси в ОДЗ „Дора Габе” село Мирково.
С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21.
ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и чл 1. ал. 3. от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и
дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, ОбС с.
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 252
1.Считано от 01.01.2010г. родителите и настойниците на децата в подготвителната
група към детското заведение не заплащат такси за подготовката на децата за
училище, както и дневен престой, а заплащат само ползваната храна през месеца на база
вложени хранителни продукти.
2.Считано от 01.01.2010 г. в ОДЗ „Дора Габе” да се приготвя и предлага храна за деца
до 3 годишна възраст, отглеждани в домашна обстановка по предварителна заявка на
родителите и заплащане на ползваната храна през месеца на база вложени хранителни
продукти.
Относно: Транспортните разходи на пътуващите учители в община Мирково.

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 с. Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 253
1. Одобрява списъка и маршрута на пътуващите учители при ОУ „Г.Бенковски”
с.Мирково с цел изплащане в размер на 85% месечно от транспортните им разходи през
2010 г., както следва:
1.1.Райна Георгиева Попова – гр. Пирдоп – с. Мирково – гр . Пирдоп;
1. 2.Гергана )цветанова Георгиева – гр. Пирдоп – с. Мирково – гр . Пирдоп;
1. 3.Мария Христова Симеонова – гр. Пирдоп – с. Мирково – гр . Пирдоп;
1. 4.Вергиния Иванова Хрискова – с. Буново – с. Мирково – с. Буново.
2. Одобрява списъка и маршрута на пътуващите учители при ОДЗ „Дора Габе” село
Мирково с цел изплащане в размер на 85% месечно от транспортните им разходи през
2010 г., както следва:
2.1.Венета Димитрова Иванова – гр. Златица – с.Мирково – гр. Златица;
2.2.Цветанка Иванова Георгиева– гр. Златица – с.Мирково – гр. Златица .
Относно: Транспортните разходи на пътуващите служители в община Мирково.
С 6 гласа „ЗА” 3 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и на основание чл. 21.
ал.1 т. 6. и т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 254
Одобрява списъка и маршрута на пътуващите служители от общинска администрация
вобщина Мирково, с цел изплащане в размер на 80% месечно от транспортните им
разходи през 2010 г., както следва:
1 .Венелина Божкова - гр. Пирдоп – с. Мирково – гр. Пирдоп;
– гр. Златица – с.Мирково – гр. Златица;
2. Донка Юрукова
3. Иванка Червенкова – гр. Златица – с. Мирково – гр. Златица;
4. Генка Тодореова – с. Петрич – с. Мирково – с. Петрич.
Относно: Режиините разходи на столуващите ученици.
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 № 255
1. Режийните разходи на столуващите ученици в ученическия стол на ОУ „Георги
Бенковски” да бъде по 0.40 стотинки на обяд.
Относно: Актуализиране на местните такси и цените на услуги.
С 10 гласа “ЗА” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 21.
ал. 1. т. 7. от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 256

1. Изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Мирково, Раздел VI – Такси технически услуги ,
както следва:
§ 1. Чл.34, т.1 придобива следното съдържание:
За издаване на скица за недвижим имот: А4 – 12,00 лв.; А3 – 18,00 лв.; А2 – 35, 00 лв.;
А1 – 60,00 лв.
§ 2. Чл.34, т.4 придобива следното съдържание:
За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на
територията – 5, 00 лв.
§ 3. Чл.34, т.6 придобива следното съдържание:
За издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия –
маси, павилиони, кабини и други – 0,80 лв. на кв. м ЗП, но не по- малко от 20,00 лв.
§ 4. Чл.34, т.7 придобива следното съдържание:
За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт, преустройство и/или промяна
на предназначението на съществуващи сгради и помещения в тях
– 0,80 лв. на кв. м РЗП, но не по- малко от 30,00 лв.
- 0,50 лв. за линеен метър, но не по- малко от 30,00 лв.
§ 5. Чл.34, т.8 придобива следното съдържание:
За издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) в
обхват до 3 квартала, на основание чл. 124 от ЗУТ- 40,00 лв.; над 3 квартала – 60, 00
лв.
§ 6. Чл.34, т.9 придобива следното съдържание:
За издаване на предписание за изработване на проект за ПУП, съгласно чл. 135 от
ЗУТ – 30, 00 лв.
§ 7. Чл.34, т.11 придобива следното съдържание:
За издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на
градско обзавеждане по чл. 56 и 57 от ЗУТ – 0,80 лв. кв. м РЗП, но не по – малко
30,00 лв.
§ 8. Чл.34, т.13 придобива следното съдържание:
Издаване на акт за узаконяване, независимо от годината на изграждане на обекта 0,80 лв. на кв. м РЗП .
§ 9. Чл.34, т.19 придобива следното съдържание:
Окомплектоване на преписка при жалби за незаконно строителство и други жалби30,00 лв. при подаване на жалбата.
§ 10. Чл.34, т.25 придобива следното съдържание:
За издаване на удостоверения за търпимост:
- за сгради в имоти за жилищно застрояване – 0,50 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.

§ 11. Чл.34, създава нова точка 30 със следното съдържание:
За даване на данни от цифров модел на магнитен носител – до три УПИ – 20,00 лв.,
до три квартала – 60,00 лв., за населено място – 250,00 лв..
§ 12. Чл.34, създава нова точка 31 със следното съдържание:
За право на преминаване през общински имоти – 5 лв. на линеен метър.
§ 13. Чл.34, създава нова точка 32 със следното съдържание:
Внасяне на депозит за прокопаване на улица – 40,00 лв. на кв.м. .

С 8 гласа “ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21. ал. 1 т.6 от ЗМСМА, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 257
Приема разпределението на капиталовите вложения за 2010 година, както следва:
ОБОЩО КАПИТАЛОВИ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 2010 ГОДИНА
В това число:
І. ЦЕЛЕВИ

312
лв.

070

119
лв.

000

ДЕЙНОСТ

ПАРАГРАФ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЛОЖЕНИЕТО

2122

5200

ЕТАП ОТ ЗАВЪРШВОНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР МИРКОВО

2832

5100

РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ПЪТ
SF
3304/ІІІ-6004
ПЕТРИЧ
КАМЕНИЦА-БРЕСТАК ОТ 5,000 КМ – 13,0000 – разплащане
от 09г.

8 310 лв.

2832

5100

– 60035 /I – 6 – Д.Камарци- Буново/ I-6/ от

74 790 лв.

IІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

СУМА
35 900 лв.

193
лв.

070

870

2619

5100

Рехабилитация пътни елементи ул. ИЗТОК
оконч.разплащане от 09г.

29
лв.

2619

5100

Рехабилитация пътни елементи ул
Ал.Стамболийски - частично разплащане

21 000 лв.

5200

2603

5100

30 000 лв.

Благоустрояване и обзавеждане на детски
площадки

Направа канализация и водопровод с. Смолско
– частично разплащане
Одобряване на санитарно – охранителни зони

20 000 лв.

5300

на водоизточниците в Общината

10 000 лв.

2122

5200

Придобиване на транспортни ср.ва – лизинг

25 200 лв.

2311

5300

Подобряване енергийна реалност, модернизация и 11 000 лв.
благоустрояване на прилежащ терен на ОДЗ

2831

5200

Закупуване на 4бр. автобусни спирки

16 000лв.

2832

5100

Изкърпване асф.настилка ул. Хр.Ботев – остатък от
09г.

10 000лв.

2604

5200

Доставка и монтаж на Радио канално управление на
ул.осветление .

20 000лв.

Относно: Численост и средни брутни заплати – местни дейности Бюджет 2010 година.
С 9 гласа “ЗА” и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание: чл. 21. ал. 1 т.6 от ЗМСМА и във връка с чл. 8 ал. 1. от ЗОБ,
ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 258
Приема в Бюджет 2010 год. да бъдат разкрити следните местни дейности с численост
и средни брутни заплати, както следва:

Дейност “Транспорт и съобщения”
Численост – 1 бр.
СБРЗ 01.01.2010 год. - 382.00 лв.
Дейност “Ученически столове”
Численост – 2 бр.
СБРЗ 01.01.2010 год. - 322.00 лв.
Дейност “В и К- пречиствателна станция”
Численост – 4 бр.
СБРЗ 01.01.2010 год. - 330.00 лв.
Дейност „Селско стопанство”
Численост – 1,5 бр.
СБРЗ 01.01.2010 год. – 250.00 лв.

Дейност „Пенсионерски клубове”
Численост – 1 бр. / 0.5 бр.Смолско, 0,5 бр Мирково/
СБРЗ 01.01.2010 год. – 130.00 лв.
Дейност „Други дейности по образованието”
Численост – 1 бр.
СБРЗ – 01.01.2010 год. – 445.00 лв.
Дофинансиране образование
Численост – 1 бр.
СБРЗ – 01.01.2010 год. – 455.00 лв.

С 8 гласа "ЗА" и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински
съветника и на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл.
30 от ЗОБ, чл. 9 ал. 2, чл. 11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010г. и
ПНС №324/30.12.2009г. и Наредбата на ОбС Мирково по чл. 9 а от ЗОБ, приета с
решение на ОбС Мирково,ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 259
1.Приема бюджета за 2010 год. както следва:
1.1 По прихода в размер на 1 945 093 лв.,
1.1.1 Приходи от държавен трансфер в размер на 1 025 432 лв.в т.ч:
1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 903 260 лв.
1.1.1.2 Преходен остатък от 2009 год.,в размер на 122 172 лв./сьгл. Приложение/
1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 919 661 лв.,в т.ч
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 86 900 лв
1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 537 826 лв
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия за местни дейности 139 400 лв

1.1.2.4 Целева субсидия за зимно подържане на четвъртокл.пътна мрежа –20 700лв.
1.1.2.5 Целева субсидия за капитални разходи за местни дейности в размер на 119 000лв.
в т.ч:
- За изграждане и основен ремонт на общински пътища
83 100 лв.
1.1.2.6 Преходен остатък от 2009 год.
15 835 лв.
1.2 По разходите в размер на 1 945 093 лв.,разпределени по функции,групи и дейности и
параграфи,съгласно Приложения,в т.ч
1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 1 025 432 лв.
1.2.2 За местни дейносдти в размер на 919 661 лв.
1.2.3 Инвестиционна програма в размер на 35 900лв./съгл. Приложен списък/
2.1 Субсидии за читалищата в размер 58 919 лв./от тях държавна субсизия 44 919 лв и
14 000 лв от местни приходи /разпределени както следва:,
- Читалище Мирково 37 168 лв.
- Читалище Буново
7 917 лв.
- Читалище Смолско 7 117 лв.
- Читалище Каменица 6 717 лв.
- Средства за общински празници 5 000 лв.
3.Приема следните лимити за разходи:
3.1 Социално-битови разходи в размер на 3%/съгл.ПМС 324 за изпълн. на бюджета/от
начислените трудови възнаграждения.
3.2 Представителни разходи в размер на 5 000 лв.
4.Определя числеността на персонала и средните брутни заплати /съгл. Приложение 2/
5.Утвърждава откриването на извънбюджетни сметки
5.1 Извънбюджетна сметка по проект”Човешки ресурси”
5.2 Специална извънбюджетна сметка по Програма за развитие на селските райони мярка
321 за периода 2007-2013 год.
6.Размера на просрочените вземания които ще бъдат събрани през 2010 год. са в размер на
13 000 лв.
6.1Размер на просрочените задължения от минали години ,които ще бъдат разплатени от
бюджет 2010 са в размер на 209 557 лв.
7. Възлага на кмета на оибщината:
7.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити.
7.2 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.
7.3 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.
7.4 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.
7.5 Да предлага на общинския съвет след 30.06.2010 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.
8. 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/:

8.1 Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема на
общите разходина една бюджетна дейност,без средствата за заплати,осигурителни вноски
в частта за делегирани от държавата дейности.
8.2 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.
8.3 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.
8.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
9. 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:…………..
/Павел Данкин/

