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

 
 

  

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО 
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 30.09.2011 г. ДО 31.12.2012 г. 

 
 

Уважаеми Дами и Господа, 
 

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, представям отчет за 
изпълнение на Програмата за управление на мандат 2011 – 2015 г. 

За по-голяма прегледност, отчетът е изготвен по раздели, а 
именно: 

 
I.  Финансово състояние на Общината 

II.  Работа в социалната сфера 

III.  Работа в култура и образование, бит и традиции, спорт 

IV.  Работа по изготвяне на проекти за кандидатстване на 

Община Мирково по различни програми. 

V.  Изпълнение решенията на Общински съвет 

 

 

I.   Финансово състояние на Общината 

 
1.  ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
 
ПРИХОД 
Община Мирково към 31.12.2012 год. е получила 755 701 лв.обща 

субсидия  за държавни дейности  при план  755 701 лв.или 100 %. 
Община Мирково е получила обща изравнителна субсидия  за 

местни дейности в размер на 141 100 лв. при план 141 100 лв 100 %.  
Целеви средства за КВ е  получила в размер на 98 870 лв  при план 
98 900 лв. или 100% .Общината е получила обща целева субсидия в 
размер на 39 174 лв.при план 40 633 лв.  за превоз на ученици до 16 
години и компенсации за безплатните пътувания на ветераните от 
войната и граждани над 62 год. 

Целевите средстава за предотвартяване на бедствия и аварии в 
размер на  

283 482 лв. и 49 079 лв. за покриване на лихви по кредитите към 
фонд “Флаг”. 

 Под формата на трансфери общината е получила 7 613 лв., които 
са   за заетите по програма ОСПОЗ, 4 800 лв. са предоставен трансфер за 
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съфинансиране на обект “Корекция на река Буновска” и 1 047 026 лв. 
получен безлихвен от МФ за погасяване на заемите от фонд ”Флаг”. 

 Общината е ползвала средства под формата на заем от фонд 
“Флаг” 328 001 лв. Същите суми са погасени след окончателното 
приключване на двата проекта – “Реконструкция и модернизация 
Водоснабдяване Мирково  първи и втори етап”от ДФ “Земеделие”. 

 
На ПУДООС общината е възстановила 14 859 лв. от безлихвения 

заем за закупуване на сметосъбирачната машина и съдове за смет. 
От дяловото ни участие в търговското дружество Мирково ЕООД 

общината е получила 30 000 лв. 
Община Мирково е превела 20 000 лв. на Oбщина Пирдоп като заем 

за болницата в гр.Пирдоп. 
От приходите от такса битови отпадъци са преведени на РИОСВ 

такса в размер на 1 464 лв. 
На ОУ Мирково под формата на средства за разпореждане за 

проект Успех са преведени 6 344 лв. 
 
РАЗХОД 
За държвни дейности са изразходвани  1 110 168 лв. при план  

1 184 631  лв. или в относителен дял 94 %., от които за заплати и 
осигуровки при план 668 404 лв.са изразходвани  642 843 лв. или в 
относителен дял 96 %. За издръжка при план  489 831  лв. са 
изразходени 442 385  лв.или в относителен дял 90 %.     

         
2. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
 
ПРИХОД 

         От данък върху недвижимите имоти Община Мирково е получила  
37 726 лв. при   план 50 000 лв. или в относителен дял 75 %. От данък 
върху превозните средства при план 55 000 лв. общината е получила 41 
497 лв. или 75 %.От окончателен годишен патентен данък при план за 
годината 1 750 лв. са получени  1246 лв. или 71 %.  

Неданъчните приходи при при план 1 384 835 лв.изпълняваме 
1 311 088 лв. или 95  %. 
 

РАЗХОД 
По разходната част Община Мирково е направила действителни 

разходи за местни дейности в размер на 1 461 253 лв., при план 1 586 
484  лв. или 92 %.  От тях  за заплати  и осигуровки при план 252 131 лв. 
са изразходвани 244 869 лв. или в относителен дял 97%. За издръжка 
при план 1 344 353 лв. са изразходвани 1 216 384 лв. или 90 %. 

За дофинансиране на държавни дейности при план 112 654 лв. са 
изразходвани 111 435 лв. или в относителен дял 99 %. 

 
Числеността на персонала при пран 104,5 бр. изпълнението е 100 бр.                                         
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II. Работа в социалната сфера 

 

1.   Изготвяне  и приемане на „ Годишен план на социалните услуги в 
Община Мирково за 2012 г“. 

2.  Изготвяне и приемане  на „Програма за полагане на обществено 
полезен труд от лица обект на месечно социално подпомагане в Община 
Мирково през 2012г“. 

3.   Изготвяне и приемане на Наредба за дейността на Домашен социален 
патронаж. 

4.   Изготвяне и приемане на Наредба за социално подпомагане на 
граждани от бюджета на Община Мирково. 

5. Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, Приоритетна ос 5:“Социално включване и насърчаване на 
социалната икономика,“име на схемата „Помощ в дома“. 

6.    Кандидатстване по  по Проект „Подкрепа за заетост”по Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси”  към Бюро по труда град 
Пирдоп. 
 
7. Кандидатстването на Община Мирково по „Регионални програми за 
заетост и обучение“ към Бюро по труда град Пирдоп. 

8.  Приемане заявления от безработни по предстоящо разкриване на 
програма „Развитие и реализация „ към Бюро по труда град Пирдоп. 

 
          III.  Работа в култура и образование, бит и традиции, спорт 

 

1. 1 януари – Фолклорната група при НЧ „Христо Ботев 1884 г.“ 
участва в обичая „Пеене на пръстените“ на центъра в с. Мирково. Беше 
подсигурена музика за доброто настроение на жителите и гостите на 
селото 
2. 6 януари – Йорданов ден – беше организирано хвърляне на кръста 
в река Мирковска 
3. 21 януари - Ден на родилната помощ – организиран в 
пенсионерски клуб “ЗДРАВЕЦ” с. Мирково. 
4. 19 февруари –  Слово по случай  139-та годишнина от Обесването 
на Васил Левски и поднасяне на венци на мемориален комплекс “Васил 
Левски”.  Съвместно клуб “Традиция”  
5. 26 февруари - Сирни заговезни – Организира се провеждане на 
конкурс за най-атрактивни маски, като бяха раздадени парични и 
предметни награди. Специални гости на празника бяха членовете на  
самодеен кукерски състав „ Златното руно” на село Челопеч 
6. 8 март – поздрав към пенсионерите от пенсионерски клубове 
Мирково, Смолско, Бенковски, Буново и Каменица. 
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7. 9 март – почитане паметта на жертвите на гара Буново – 
Организатор  Община Мирково и  Кметство Буново, поднасяне на венци  
8. 17 април гостува  Илияна Балийска, която се погрижи за доброто 
настроение на децата от Община Мирково.  
9.  24 април – Великден - беше осигурена музика на площад 
“Разкола”, а на присъстващите бяха раздадени боядисани яйца и 
козунаци. 
10. 4 май –   Четвърти фестивал на детското творчество “С поглед към 
бъдещето” с участие на деца от съседни общини. Всички участници бяха 
наградени с грамоти и предметни награди. 
11.  5 май - Организиране на традиционния общински събор в 
местността Бърдо гостуващ състав от Сърбия. 
12. 24 май - Ден на Славянската писменост, просвета и култура - 
тържество по случая се проведе в НЧ “Христо Ботев 1884”  
13. 01 юни- Отбелязване деня на детето  
14. През м. юли чествахме рождената дата на Апостола. Честването 
беше организирано от Община Мирково и клуб „Поп Недельо“,                              
с. Мирково 
15.  Откриване на учебната година 
16. Артисти от  театър „Пан” гостуваха на ОДЗ “Дора Габе”, по  случай 
Коледните и Новогодишни празници.  
17. От 23.12.2012 г. до 31.12.2012 г. – Народно веселие с духовия състав  
-Мирково за жители и гости във всяко населено място на Община 
Мирково, по случай настъпващите празници “Рождество Христово” и 
“Нова година” 
18. 25.12.2012 г.– Народно веселие, музика и хора на площад “Разкола”, 
с. Мирково, в навечерието на “Рождество Христово”. За празника беше 
отслужена литургия за здраве на жителите и гостите на община 
Мирково, а Дядо Коледа раздаде пликчета с лакомства на всички деца. 
19. 31.12.2012 г.– Изпращане на старата година на площад “Разкола,               
с. Мирково организирано съвместно с НЧ“Христо Ботев – 1884 г.“ 

 

 

IV Работа по изготвяне на проекти за кандидатстване на 

Община Мирково по различни програми. 
 

Изминалата 2012 г. беше най – успешната година за проектите на 
Община Мирково. В този период реализирахме повечето от долу 
изброените проектни предложения, като преди подаването им за 
финансиране по различните програми и мерки, минахме през тежки 
процедури за тяхното съгласуване пред различните институции, някои 
от тях стартираха още през 2009 г.    

Равносметката, която можем да си направим за отчетения период е 
шест на брой сключени договори за финансиране на проектни 
предложения, на обща стойност 13 478 627, 18 лева (тринадесет 
милиона, четиристотин седемдесет и осем хиляди, шестотин двадесет и 
седем лева и осемнадесет стотинки). 
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1. СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИТЕ В ОБЩИНА МИРКОВО КЪМ 01.01.2013 Г. 
 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. МИРКОВО – РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ – I ЕТАП“ 

 Проектът е финализиран в края на 2012 год.  

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. МИРКОВО – РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ – II ЕТАП“ 

Проектът е финализиран в края на 2012 год. 

 

„КОРЕКЦИЯ НА РЕКА БУНОВСКА, С. БУНОВО, ОБЩИНА МИРКОВО“ 

На 30 ноември 2010 г. общината подава заявление по програма 
„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения 
в 178 малки общини” и на 15 април 2011 г. е получено писмо, че 
предложението е включено в списъка с резервните проекти за 
одобрение. През януари 2012 г. е получено ново писмо с уведомление, че 
община Мирково е поканена за сключване на договор за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ за този проект и това става факт на 16 
март 2012 г. В последствие стартират тръжните процедури за избор на 
изпълнител и строителен надзор на проекта.  

Избрана е фирма-изпълнител „ТРАНСБИЛД” ЕООД с управител 
инж. Иван Велин и консултант по строителния надзор „Стройнадзор 
НСН” ООД с управител инж. Людмил Асенов. 

На 26 септември 2012 г. в заседателната зала на община Мирково 
се състоя първата информационна среща по Проект „Корекция на р. 
Буновска, с. Буново, община Мирково”, финансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие чрез ОП “Регионално развитие” 2007-2013 
г. Той се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по ОПРР, Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за 
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки 
общини”, с регистрационен номер: BG161PO001/4.1-04/2010/053 от 
дата 16.03.2012 г., подписан между МРРБ - Управляващ орган на ОПРР и 
Община Мирково. Общият размер на проекта е                       893 629,18 
лева. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 893 235,58 
лева, които са разпределени по следния начин: 

- 759 250,24 лева, или 85%, е съфинансирането от ЕФРР; 

- 89 323,56 лева, или 10%, е съфинансиране от националния бюджет; 



 6

- 44 661,78 лева, 5%, е задължителния собствен принос на Бенефициента 
- община Мирково, която има и допълнителен собствен принос от 393.60 
лева. 

Продължителността на проекта е 20 месеца, считано от датата на 
подписване на договора. 

 

„РАЗВИВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА МИРКОВО“ 

На 16.06.2011 г. е подписан договор с Държавен фонд „Земеделие” 
за финансиране на проект „Развитие на интегриран туризъм в община 
Мирково” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от 
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. Проектът 
предвижда изграждане на туристически информационен център в с. 
Буново, община Мирково и разработване на стратегия за интегриран 
туризъм в община Мирково. 

На 2 август 2011 г. в с. Буново се състоя истински празник - 
стартира проектът за ремонт и възстановяването на сградата на 
бившата детска градина, в която ще се помещава бъдещият 
Информационен туристически център на община Мирково. 

На 2 ноември 2012 год. са сключени договори за доставка на 
оборудване за туристическия център, разработване на интернет 
страница за интегриран туризъм, разработване на стратегия за 
интегриран туризъм и изработка на макети на туристически обекти. 

Предстоящи събития – финализиране на проекта. 

 

„ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В 
ОБЩИНА МИРКОВО“ 

На 03.08.2012 г. е подадено заявление за подпомагане по мярка 313 
„Насърчаване на туристическите дейности“. Проектът предвижда 
изграждане на етнографски център на открито, състоящ се от покрита 
сцена  и прилежащ „площад“ с каменна настилка, покрити навеси с места 
за сядане за 300 човека, покрито огнище - барбекю, перголи с пейки, 
беседки, съоръжения за игра и временни експозиции, каменен 
алпинеум, както и панорамна пътека – пейзажно пресичаща терена. 
Комплексът ще действа целогодишно, предлагайки спираща дъха 
панорамна гледка и ще е предпоставка за развитие и опазване на 
етнографските ценности – обичаи, традиции и бит, култура, семейни и 
родови взаимоотношения и вярвания, създаване на нови приятелства в 
автентична атмосфера. 

  На 19.11.2012 г. е подписан договор №23/313/00164 с Държавен 
фонд „Земеделие“ за 100 % финансиране на проектното предложение. 
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Стойността на договора е  370 336, 00 лв. (триста и седемдесет хиляди, 
триста тридесет и шест лева). 

  Предстоящи събития – провеждане на тръжни процедури за избор 
на изпълнители. 

 

„ЛАНДШАФТЕН ПАРК „ВОДЕН““ 

  На 03.08.2012 г. е подадено заявление за подпомагане по мярка 313 
„Насърчаване на туристическите дейности“. 

  На 07.12. 2012 г. в Община Мирково е получено писмо от ДФ 
„Земеделие“ за отказ за финансиране на проектното предложение. 

 

 „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В 
ОБЩИНА МИРКОВО“ 

  На 02.07.2012 г. е подадено заявление за подпомагане по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места“.  

  На 07.11.2012 г. е подписан договор №23/322/00788 с Държавен 
фонд „Земеделие“ за 100 % финансиране на проектното предложение. 
Стойността на договора е 1 942 954, 00 лв. (един милион, деветстотин 
четиридесет две хиляди, деветстотин петдесет и четири лева). 

  Предстоящи събития – провеждане на тръжни процедури за избор 
на изпълнители. 

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС В С. МИРКОВО” 

  На 22.08.2012 г. е подадено заявление за подпомагане по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.  

  На 27.11.2012 г. е подписан договор №23/321/01309 с Държавен 
фонд „Земеделие“ за 100 % финансиране на проектното предложение. 
Стойността на договора е 5 762 404, 00 лв. (пет милиона, седемстотин 
шестдесет и две хиляди, четиристотин и четири лева). 

  Предстоящи събития – провеждане на тръжни процедури за избор 
на изпълнители. 

 

 „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЕН УЧАСТЪК: SFO 
3433 IV – 60030 /III/, С. СМОЛСКО“ 
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   На 21.08.2012 г. е подадено заявление за подпомагане по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“. 
Проектното предложение включва асфалтиране на участък от 
четвъртокласния път на с. Смолско. 

  На 27.11.2012 г. е подписан договор №23/321/01280 с Държавен 
фонд „Земеделие“ за 100 % финансиране на проектно предложение 
 “ Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на 
община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен 
участък:SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на 
част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково ”. 
Общата стойностна договора е 4 442 346, 00 лв. (четири милиона, 
четиристотин четиридесет и две хиляди, триста четиридесет и шест 
лева), като             663 892, 00 лв. (шестстотин шестдесет и три хиляди, 
осемстотин деветдесет и два лева) от нея са за асфалтиране на участък 
от четвъртокласния път на село Смолско. 

  Предстоящи събития – провеждане на тръжни процедури за избор 
на изпълнители. 

 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА 
СЕЛО МИРКОВО, ОБЩИНА МИРКОВО“ 

  На 21.08.2012 г. е подадено заявление за подпомагане по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“. 
Проектното предложение включва реконструкция на част от  
вътрешната водопроводната мрежа на с. Мирково, изграждане на 
система за редуциране на налягането и възстановяване на асфалтовата 
настилка и бордюрите на улиците, по които ще се извършват 
строително - монтажните работи, ще бъдат подменени и всички сградни 
отклонения по трасето на новия водопровод. Реконструкцията на 
водопровода включва и поставяне на тротоарни спирателни кранове и 
пожарни хидранти, съгласно нормативните изисквания. 

  На 21.08.2012 г. е подадено заявление за подпомагане по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.  

  На 27.11.2012 г. е подписан договор №23/321/01280 с Държавен 
фонд „Земеделие“ за 100 % финансиране на проектно предложение 
 “ Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на 
община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен 
участък:SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на 
част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково ”. 
Общата стойност на договора е 4 442 346, 00 лв. (четири милиона, 
четиристотин четиридесет и две хиляди, триста четиридесет и шест 
лева), като                 3 547 840, 00 лв. (три милиона, петстотин 
четиридесет и седем хиляди, осемстотин и четиридесет лева) от нея са 
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за реконструкция на част от  вътрешната водопроводната мрежа на с. 
Мирково.  

   Предстоящи събития – провеждане на тръжни процедури за избор 
на изпълнители. 

 

„УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИТЕ 
ПОЖАРИ В РАНЕН СТАДИИ И МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 

  На 16.11.2012 г. е подадено заявление за подпомагане по мярка 226 
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности“. Инвестиционното предложение включва изграждането на 
стоманена кула с височина 25 м., която ще се монтира върху 
стоманобетонов фундамент. Кулата ще се използва за следене на 
горските пожари, като в нея ще се монтира система за видео 
наблюдение.  

  Предстоящи събития – Получаване на уведомително писмо от ДФ 
„Земеделие“ във връзка с одобрение/неодобрение на проектното 
предложение. 

 

 „СРЕДНОГОРИЕ – ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДАЕСТИНАЦИИТЕ 

МИРКОВО, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА“ 

  На 28.09.2012 г. електронно е подаден Формуляр за 
кандидатстване, за проектно предложение „Средногорие – 
популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на 
даестинациите Мирково, Чавдар и Златица“ по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за 
развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите II”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, 
Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007 – 2013 г. Проектът включва: разработване на 
туристически пакети; рекламни дейности – подготовка и 
разпространение на информационни и рекламни материали; участие в 
регионални, национални и международни туристически борси, 
изложения и панаири и др. 

  Проектът е одобрен за финансиране. 

  Предстоящи събития – Получаване на уведомително писмо от 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството във 
връзка с покана за сключване на договор. 
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,,УКРЕПВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В 
ДУХ НА ПАРТНЬОРСТВО” 

  Съвместно с Община Чавдар е подадено проектно предложение по 
Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 
2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна 
линия BG051PO002/12/2.2-07 от Оперативна програма „Оперативен 
капацитет“. Проектът включва: Обучения на служители от Oбщина 
Чавдар и Община Мирково, които са включени в каталога на ИПА; 
Компютърно обучение на общинската администрация в Община Чавдар 
и Община Мирково; Чуждоезиково обучение на общинската 
администрация в Община Чавдар и Община Мирково; Провеждане на 
две 3-дневни и едно 2-дневно обучение за въвеждане на устойчив 
механизъм за обучение относно лидерство, екипност, комуникация и 
лична ефективност, както и работа в мултикултурна среда и 
насърчаване интеграцията на ромите на служителите на общинската 
администрация в Община Мирково и Община Чавдар с включени 
практически занимания;  

  Предстоящи събития – Получаване на уведомително писмо във 
връзка с одобрение/неодобрение на проектното предложение. 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
МИРКОВО 

  Чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерски съвет са осигурени средства в размер на 
283 481, 88 лв. (двеста осемдесет и три хиляди, четиристотин осемдесет 
и един лева и осемдесет и осем стотинки) за проводимост  и почистване 
на коритата на река „Мала река“, с. Бенковски, река „Каменишка“,                       
с. Каменица, река „Смолешка“, с. Смолско и река „Мирковска“, с. Мирково. 

 

РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ 

  На 14.09.2012 г. НЧ „Христо Ботев 1884“, съвместно с Община 
Мирково подаде проектен фиш в Министерство на културата за 
допълваща целева субсидия за 2012 г., която да бъде използвана за 
ремонт на покрива и подпокривното пространство на НЧ „Христо Ботев 
1884“ 

 

Община Мирково има разработени и съгласувани проекти, чакащи 
отваряне на програми и мерки за прием, както следва: 
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1. „Рехабилитация и възстановяване на пътни участъци SF03434IV 
– 80137 /III – 6006/ с. Бенковски“ и „Рехабилитация и 
възстановяване на пътен участък : SFO 1430 IV-60035/ I-6, 
Долно Камарци – Пирдоп /Буново/I-6/, с.Буново“; 

2. „ОДЗ “Дора Габе” село Мирково, община Мирково“; 
3. “Пречиствателна станция за битови и канализационни води на 

село Буново”; 
4. „Музей за археологическа и етнографска експозиция Мирково – 

вчера и днес“ 
 

2. СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЪС СРЕДСТВА НА 
ОБЩИНА МИРКОВО КЪМ 01.01.2013 Г. 

1. Изграден е паметник на Първата българска кооперация (ПБК) на 
площад „Хармана“, с. Мирково. 

2. На площад „Хармана“ са монтирани детски съоръжения за игра, 
подменени са  осветителните тела и е оградена зелената площ около 
паметника на ПБК. 

3. Монтирано е детско съоръжение за игра на чешмата при гара 
Мирково 

4. Закупени и монтирани фитнес уреди. Обособен е фитнес център на 
открито в двора на НЧ „Христо Ботев – 1884“. 

5. Направено е разширение и ремонт на здравния кабинет на                     
д-р Кирил Цветков в сградата на здравната служба, с. Мирково.    

6. Извършен е ремонт на кметство Смолско, включващ подмяна на 
дограмата и освежаване на помещенията. 

7. Закупени са нови компютърни конфигурации за общинска 
администрация - Мирково. 

8. Закупен е лек автомобил, който е предоставен на РУП – Пирдоп за 
улеснение и изпълнение на ежедневните дейности на дежурните 
полицаи на територията на общината 

9. Извършен е ремонт на покрива и кухнята на ОДЗ “Дора Габе“,                                            
с. Мирково. Подменено е и кухненското борудване.  

10. Изплатени са старите задължения от 2007 год. на Община 
Мирково, включващи: ремонт на водопровода в с. Смолско, ремонт на 
сградата на Общинска администрация – Мирково и др. 

11. Закупена е нова сондажна помпа за с. Каменица. 

12. Издадена е книга „Из историята на Мирково“. 
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13. В момента тече процедура по внедряване на система за управление 
на качеството ISO 9001:2008. 

  Към момента имаме шест големи проекта за изпълнение, проекти, 
които чакат одобрение и такива, които са напълно готови за подаване, 
но ние не спираме работата си до тук. В момента работим и върху 
изготвянето на нови проекти, които да бъдат подадени за финансиране 
по различни програми и мерки. Проектите са за асфалтиране, 
обновяване на централната част на с. Мирково, подмяна на водопровода 
на с. Каменица и създаване на туристически пътеки и маршрути в 
съставните села на общината. 

В допълнение на всичко изложено до тук Ви уведомявам, че в 
момента се извършва трасиране на границите на възстановената ни 
гора. Считам, че до края на месец март ще имаме издаден документ за 
собственост на 39 000 дка горски площи, от които 27 000 дка в Стара 
планина и 12 000 дка в Средна гора. 

 
 

 

V Изпълнение  решенията на Общински съвет 

 

За периода от 01.07.2011 до 16.09.2011, ОбС Мирково е взел 39 
решения. 

От 14.11.2011г  до 31.12.2012г новосформирания ОбС Мирково е 
взел 217 решения. 

 

Всичките 256 решения засягат сферите на финансите, 
образованието, социалните дейности, техническите въпроси, 
транспорта, културата, екологията, организацията на работа, 
кандидатстването на Община Мирково в проекти, сдружения и 
обучения. 

� Решенията отнасящи се за фирма „ Мирково“ –ЕООД / в 
ликвидация/ са девет. 
Те са свързани с удължаване срока на ликвидация, отдаване под 
наем на помещение, разпродаване на имущество, предоставяне на 
средства 

� Решенията отнасящи се за  предоставяне на концесии на 
язовирите „Каменна могила“, „Исин Пунар“ и „Войняг“ са шест. Те 
се отнасят за откриване процедурата  за предоставяне на 
концесии, после спиране на същата и отново откриване на такава.  

� Решенията свързани с техническите въпроси са  шейсет и едно. Те 
включват отдаване под наем на помещения, продажба, промяна в 
начина на ползване, даване съгласие за изграждане на ПУП 
парцеларни планове за изграждане на оптична 18-19 в Общината, 
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както и за електропроводна мрежа, актуализации но Програма за 
управление и разпореждане на Общинска собственост и др. 

� Решенията свързани с бюджета са главно приемане на бюджета за 
дадената календарна година и правените актуализации на 3 и 6- 
месечие. Те са осемнадесет на брой. 

� Решенията засягащи ОУ „Георги Бенковски“ и ОДЗ „Дора Габе“ в 
село Мирково се отнасят  предимно за съществуването на 
маломерен брой паралелки, функциониране на стола в ОУ „Георги 
Бенковски, извършване на проверки. Броят им е тринадесет. 

� Решенията свързани с организацията на работа са тридесет и две  
и се отнасят както за общинска администрация, така и за ОбС 
Мирково и са главно за приемане структура на общинската 
администрация, назначаване на временно изпълняващ 
длъжността Кмет на Община Мирково, избиране Председател на 
ОбС Мирково, зам.председател, определяне състава на 
постоянните комисии в него и др. 

� Решения за сключване на договори между Община Мирково и д-р 
Иван Стойнов и адв. Анатоли Грънчаров – 3 броя. 

� Решения за приемане на отчети / на читалищата от общината, на 
ОУ „Георги Бенковски“, на ОДЗ „Дора Габе“, РПУ Пирдоп, на 
МКБППМП  и др. / 

� Решения взети само за сведение. 
� Решения, отменящи други решения. 

 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Надявам се и през настоящата 2013 година да продължаваме да 

работим съвместно.  
Бих приела всички Ваши предложения, допринасящи за 

изграждането на Община Мирково като едно привлекателно място за 
живеене. 

 
Благодаря за вниманието! 
 

                                                          
 Изготвил:  

        Цветанка Йотина 
        Кмет на Община Мирково 


