
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
2086  с. Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail:ob6tinamirkovo@mail.bg, факс 2550 

 

 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

От протокол №  12 / 31.07.2012 година 
 
 
  Относно: Промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот  № 000314 по КВС 
землище Бенковски от пасище, мера в нива. 
 
 
 
  С 10 гласа „ ЗА” от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 
21 т. 8 от ЗМСМА и  чл. 45и ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с заявление с 
вх. № РД-94Б-10-2 / 03.04.2012 год.  от   Боян Добрев Цветков, ОбС с. Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 132 
  

1. Приема да се извърши промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот     
№ 000314 по КВС землище Бенковски от пасище, мера в нива. 

2. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите действия за 
промяната. 
...................................................................................................................................................... 
 
  Относно: Отдаване под наем на поземлен имот № 110001 по КВС землище с. Мирково 
с площ от  3 600 дка, актувани с АПОС № 70 от 23.03.2009 год. и във връзка с молби с 
вх. № РД – 30 – 262 - 1 / 10.05.2012 год. от „Месокомбинат Етрополе” ЕООД. 
 
  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. 14 ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 2 ал. 3 и чл. 6 ал. 1 ал. 2 от Наредбата за отдаване под наем или 
аренда на земеделски земи от ОПФ (общински поземлен фонд)  и чл. 70 ал.1 и  ал. 2  и 
чл. 99 от Наредбата за реда , придобиване , управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общински съвет Мирково, ОбС с. Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 133 
  

      1. Да  се отдаде под наем поземлен имот № 110001 по КВС землище с. Мирково с 
площ от  3 600 дка, актуван с АПОС № 70 от 23.03.2009 год.  при следните условия: 

А) минимален размер на годишния наем 1,00 лв./дка без начисляване на ДДС; 
Б) максимален срок на договора – за  10 години.  

     2. Да се възложи на Кмета на Общината да проведе публичен конкурс и да сключи 
договор за наем. В договора за наем да бъде включена клауза, че средствата от наема 
ще бъдат изполвани за  образователната дейност. 
..................................................................................................................................................... 



    Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, 
представляващи:1)  нива с площ от 4,698 дка, поземлен имот № 015008 по КВС 
землище  с. Бенковски (АЧОС № 1247  от 10.04. 2012 год.); 2) нива с площ от 2,363 дка, 
поземлен имот № 055011 по КВС землище  с. Бенковски (АЧОС № 1248  от 10.04. 2012 
год.). 
 
   С 10 гласа „ ЗА” от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 
21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
чл.2 ал. 3 и чл. 6 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за отдаване под наем или аренда на 
земеделски земи от ОПФ  и чл. 70 ал. 1 и ал. 2 и чл. 99 от Наредбата за реда, 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 
Мирково и във връзка със заявление с вх. № ОбС-30-01-1 / 04.04.2012 год.от Атанас 
Дорианов Кръчмаров – управител на „ Екомаат” ООД, ОбС с. Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 134 
 
   1. Да се отдадат под наем имоти – частна общинска собственост, 
представляващи: 1)  нива с площ от 4,698 дка, поземлен имот № 015008 по КВС 
землище  с. Бенковски (АЧОС № 1247  от 10.04. 2012 год.); 2) нива с площ от 2,363 дка, 
поземлен имот № 055011 по КВС землище  с. Бенковски (АЧОС № 1248  от 10.04. 2012 
год.). 
  2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при 
следните параметри: 

А) минимален размер на годишен  наем – 10 лв. на дка  без ДДС; 
Б) максимален срок на договора – до 10  години; 

  3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публични  конкурси 
за отдаване под наем и сключването на договори. 
.......................................................................................................................................................  
 
   Относно: Предложение за решение за продажба на двуетажна стопанска сграда  
„Бикарник”, находяща се в с. Бенковски. 
 
  С 10 гласа „ ЗА” от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 
21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 от Закона за общинска собственост и във връзка с чл. 
33, ал. 1, чл. 32, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Общински съвет и молба вх. № РД-94И-78.2/18.05.2012 г. от 
Иван Стоянов Шопов за закупуване на имот, частна общинска собственост,   ОбС 
Мирково  взе: 

 РЕШЕНИЕ № 135 
 
     1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ стопанска сграда „ Бикарник“,  със застроена площ 70.00 кв. м.    и 
прилежащ терен от 221 кв. м, обем – 400 куб. м. (АЧОС № 127 от 03. 08. 2000 г. на 
кмета на Община Мирково). Сградата е двуетажна и се намира в кв. 26, п-л IV, в 
регулацията на с. Бенковски. Актът за частна общинска собственост е вписан под 
под № 116, том VI, партида № 295, д. 1172 от 12.12 .2005 г. на Районен съд Пирдоп. 
   2.Продажбата да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Глава 
девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общински съвет при  начална цена, определена от лицензиран оценител. 
   3.Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичния търга. 



....................................................................................................................................................... 
   Относно:    Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост: 1) ливада, 
ІV кат. с площ 0,924 дка , ПИ № 004009 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1233 
от 28. 02. 2012 год.  ) ;  2) ливада, ІV кат. с площ 0,611 дка , ПИ № 005010 по КВС  
землище с. Бенковски ( АЧОС № 1232 от 28. 02. 2012 год.  ); 3) ливада, ІV кат. с площ 
0,382 дка , ПИ № 005013 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1231 от 28. 02. 2012 
год.  ); 4) ливада, ІV кат. с площ 0,861 дка , ПИ № 005017 по КВС  землище с. 
Бенковски ( АЧОС № 1230 от 28. 02. 2012 год.  ); 5 нива, ІV кат. с площ 0,313 дка , ПИ 
№ 009001 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1229 от 28. 02. 2012 год.  ); 6) нива, 
ІV кат. с площ 1,688 дка , ПИ № 009023 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1234 
от 28. 02. 2012 год.  ); 7) нива, ІV кат. с площ 0,184 дка , ПИ № 009024 по КВС  землище 
с. Бенковски ( АЧОС № 1235 от 28. 02. 2012 год.  ); 8) нива, ІV кат. с площ 0,502 дка , 
ПИ № 009046 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1236 от 28. 02. 2012 год.  ); 9) 
нива, ІV кат. с площ 0,336 дка , ПИ № 009049 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 
1237 от 28. 02. 2012 год.  ); 10) ливада, ІV кат. с площ 1,429 дка , ПИ № 035024 по КВС  
землище с. Бенковски ( АЧОС № 1238 от 28. 02. 2012 год.  ); 11) ливада, ІV кат. с площ 
0,876 дка , ПИ № 035032 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1239 от 28. 02. 2012 
год.  );             
 
  С 10 гласа „ ЗА” от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 
21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 ал. 6  от ЗОС , чл. 32, ал. 1, т. 1 чл. 33 от 
НРПУРОИ и във връзка със заявление с вх. № РД-94 Б-16-1 / 17.02.2012 г. от  Боян 
Добрев Цветков ОбС с. Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 136 
 
    1. Да се извърши продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, 
представляващи:  1) ливада, ІV кат. с площ 0,924 дка , ПИ № 004009 по КВС  землище 
с. Бенковски ( АЧОС № 1233 от 28. 02. 2012 год.  ) ;  2) ливада, ІV кат. с площ 0,611 дка 
, ПИ № 005010 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1232 от 28. 02. 2012 год.  ); 3) 
ливада, ІV кат. с площ 0,382 дка , ПИ № 005013 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС 
№ 1231 от 28. 02. 2012 год.  ); 4) ливада, ІV кат. с площ 0,861 дка , ПИ № 005017 по  
 
 
КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1230 от 28. 02. 2012 год.  ); 5 нива, ІV кат. с 
площ 0,313 дка , ПИ № 009001 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1229 от 28. 02. 
2012 год.  ); 6) нива, ІV кат. с площ 1,688 дка , ПИ № 009023 по КВС  землище с. 
Бенковски ( АЧОС № 1234 от 28. 02. 2012 год.  ); 7) нива, ІV кат. с площ 0,184 дка , ПИ  
№ 009024 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1235 от 28. 02. 2012 год.  ); 8) нива, 
ІV кат. с площ 0,502 дка , ПИ № 009046 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1236 
от 28. 02. 2012 год.  ); 9) нива, ІV кат. с площ 0,336 дка , ПИ № 009049 по КВС  
землище с. Бенковски ( АЧОС № 1237 от 28. 02. 2012 год.  ); 10) ливада, ІV кат. с площ 
1,429 дка , ПИ № 035024 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1238 от 28. 02. 2012 
год.  ); 11) ливада, ІV кат. с площ 0,876 дка , ПИ № 035032 по КВС  землище с. 
Бенковски ( АЧОС № 1239 от 28. 02. 2012 год.  ); 
   
  2. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните 
параметри: 

А) по начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител  –1) 449,00 
лв. за ливада, ІV кат. с площ 0,924 дка , ПИ № 004009 по КВС  землище с. Бенковски ( 



АЧОС № 1233 от 28. 02. 2012 год.  ) ;  2) 297,00 лв. за ливада, ІV кат. с площ 0,611 дка , 
ПИ № 005010 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1232 от 28. 02. 2012 год.  ); 3) 
186,00 лв. ливада, ІV кат. с площ 0,382 дка , ПИ № 005013 по КВС  землище с. 
Бенковски ( АЧОС № 1231 от 28. 02. 2012 год.  ); 4) 419,00 лв. за  ливада, ІV кат. с 
площ 0,861 дка , ПИ № 005017 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1230 от 28. 02. 
2012 год.  ); 5) 157,00 лв. нива, ІV кат. с площ 0,313 дка , ПИ № 009001 по КВС  
землище с. Бенковски ( АЧОС № 1229 от 28. 02. 2012 год.  ); 6) 843,00 лв. за нива, ІV 
кат. с площ 1,688 дка , ПИ № 009023 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1234 от 
28. 02. 2012 год.  ); 7) 92,00 лв. за  нива, ІV кат. с площ 0,184 дка , ПИ № 009024 по КВС  
землище с. Бенковски ( АЧОС № 1235 от 28. 02. 2012 год.  ); 8) 251,00 лв. за  нива, ІV 
кат. с площ 0,502 дка , ПИ № 009046 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1236 от 
28. 02. 2012 год.  ); 9) 168,00 лв. за  нива, ІV кат. с площ 0,336 дка , ПИ № 009049 по 
КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1237 от 28. 02. 2012 год.  ); 10) 695,00 лв. за  
ливада, ІV кат. с площ 1,429 дка , ПИ № 035024 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС 
№ 1238 от 28. 02. 2012 год.  ); 11) 426,00 лв. за ливада, ІV кат. с площ 0,876 дка , ПИ № 
035032 по КВС  землище с. Бенковски ( АЧОС № 1239 от 28. 02. 2012 год.  ); 

 
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен 

конкурс и сключването на договор за продажба. 
   .................................................................................................................................................... 
  Относно: Кандидатстване по Мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от  Програма за развитие на селските райони 2007 – 
2013 год. с проект: „ Спортен комплекс село Мирково, община Мирково”.   
 
   С 9 гласа „ ЗА” и 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10  присъстващи Общински 
съветника и на основание: Във връзка с реализацията на посоченото инвестиционно 
намерение на основание чл.21, ал.(1), т. 23 и ал.(2) от ЗМСМА и чл. 15, ал.5 от Наредба 
25 от 29.07.2008 г. за  уславията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
от ПРСР 2007-2013 г., ОбС с. Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 137 
    
 
    1. Одобрява кандидатстването на Община Мирково за получаване  на  безвъзмездна 
финансова помощ по мярка  321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” от ПРСР 2007-2013 г. с проект „Спортен комплекс с. Мирково, 
община Мирково”  
   2. Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование „ Спортен комплекс 
с.Мирково, община Мирково” съответстват на приоритетите от Плана за развитие 
на Община Мирково 2007-2013 г.  
....................................................................................................................................................... 
  Относно: Кандидатстване по Мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от  Програма за развитие на селските райони 2007 – 
2013 год. с проект: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село 
Мирково, община Мирково”. 
 
 
   С 10 гласа „ ЗА” от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание: Във 
връзка с реализацията на посоченото инвестиционно намерение на основание чл.21, 



ал.(1), т. 23 и ал.(2) от ЗМСМА и чл. 15, ал.5 от Наредба 25 от 29.07.2008 г. за  
уславията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
„ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-
2013 г., ОбС с. Мирково взе:  

РЕШЕНИЕ № 138 
 
   1. Одобрява кандидатстването на Община Мирково за получаване  на  безвъзмездна 
финансова помощ по мярка  321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” от ПРСР 2007-2013 г. с проект „ Рехабилитация на част от 
водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково”.  
  2. Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование „ Рехабилитация на 
част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково” 
съответстват на приоритетите от Плана за развитие на Община Мирково 2007-
2013 г.  
  3. Възлага на Кмета на Община Мирково да подпише договор за консултантски 
услуги и проектиране на настоящия проект. 
....................................................................................................................................................... 
  Относно: Одобряване обща численост за общинска администрация на Община 
Мирково. 
 
  С 10 гласа „ ЗА” от общо 10  присъстващи Общински съветника и на основание чл. 21, 
ал.1, т.2 от ЗМСМА и §10, ал. 2 от Наредба за прилагане на класификатора на 
длъжностите в администрацията, приета с ПМС 129 от 26.06.2012 г., ОбС Мирково 
взе:  

РЕШЕНИЕ № 139 
 
  1. Общински съвет Мирково одобрява обща чесленост за общиска администрация на 
Община Мирково от 30 бр. 
2. Общински съвет Мирково одобрява следната структура за общинска 

администрация при Община Мирково: 
 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА МИРКОВО 
 

ДЛЪЖНОСТ  

КМЕТ  1 
Секретар 1 
Кметски наместници - 4  
С. Буново 1 
С. Смолско 1 
С. Бенковски 1 
С. Каменица 1 
Финансов инспектор, образование и култура 1 

 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ” - 10  
ДЛЪЖНОСТ  

Директор на дирекция „Обща администрация” 1 
Старши счетоводител и ТРЗ 1 



Старши счетоводител 1 
Счетоводител 1 
Специалист „Касиер”  1 
Инспектор - данъчен 1 
Специалист „Приходи” 1 
Специалист „Човешки ресурси” 1 
Специалист „ОбС и ОСПОЗ” 1 
Специалист  „Домакин и призовки” 1 

 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ” - 13  
ДЛЪЖНОСТ  

Директор на дирекция „Специализирана администрация” 1 
Главен експерт „ГЗ и обществен ред“ 1 
Специалист „Проекти, програми и обществени поръчки” 1 
Специалист „Проекти, търговия и туризъм” 1 
Специалист „Социални и хуманитарни дейности, здравеопазване”  1 
Специалист „Екология, селско стопанство и МКБППМН”  1 
Старши специалист „Кадастър и регулация” 1 
Главен специалист „Общинска собственост”  1 
Главен специалист „Устройство на територията” 1 
Тех. сътрудник, общинска инфраструктура, паспортизация и регистрация на строежи 1 
Главен специалист  ГРАО 1 
Сециалист „Деловодство и архив” 1 
Специалист „ОМП и контрол общински наредби” 1 
 
....................................................................................................................................................... 
  Относно: Отпускане дърва за огрев на всички ветерани от Отечествената война от 
община Мирково, по приложен списък. 
 
  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 Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 140 
 
   Да се закупят по 5м3 дърва за огрев, като общата стойност на закупените дърва да 
не надвишава 1 500 лв., като средствата да бъдат отнесени по § 42-14 „Обещетения 
и помощи по решение на Общински съвет”, които да бъдат доставени на всички 
ветерани от Отечествената война, посочени в следния списък: 
 
    

№ Трите имена Населено място  
1 Кънчо Захариев Ценов Мирково   

2 Атанас Делов Менгов Смолско   

3 Нено Цветков Менгов Смолско  

4 Кузман Дойнов Делов Буново   



 .............................................................................................................................................. 
 Относно: Отменяне на  решение  № 64 по Протокол № 7 / 09.02.2012 година. 
    
  С 9 гласа „ ЗА” и 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10  присъстващи Общински 
съветника и на основание чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 141 

 
Общински съвет Мирково отменя решение  № 64 по Протокол № 7 / 09.02.2012 година 
.....................................................................................................................................................    
  Относно:  Промяна на Правилника на ОбС – Мирково. 
  
  С 9 гласа „ ЗА” и 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10  присъстващи Общински 
съветника и на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 142 
 
   Възнаграждението на общинския съветник по т. 7.1. и т. 7. 2., за един месец не 
може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската 
администрация за последния месец на предходното тримесечие 
..................................................................................................................................................... 
  Относно: Определя месечно възнаграждение на общинските съветници от общински 
съвет с. Мирково. 
   
  С 7 гласа „ ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10  
присъстващи Общински съветника и на  основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС 
Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 143 
 
  Считано от 01.07.2012 г. ОбС Мирково определя месечно възнаграждение на 
общинските съветници в размер на 30% от средната брутна работна заплата на 
общинска администрация в община Мирково, за последния месец от предходното 
тримесечие. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


