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

 
ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
От 

 
протокол № 8/ 23.02.2012 година 

 
  Относно: Отчет за дейността на звено „Чистота” към Община Мирково за периода м. 11. 
2010 г. – м. 12.2011 г. 
 
  С 9 гласа „ ЗА” и 2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11  присъстващи Общински 
съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА ,  ОбС Мирково взе: 

  
РЕШЕНИЕ № 65  

 
1. Общински съвет с. Мирково приема отчет за дейността на звено „Чистота” към 
Община Мирково за периода м. 11. 2011 г. 
2. Общински съвет с. Мирково приема план за дейността на звено „Чистота” към 
Община Мирково 2011 – 2015 г. 
........................................................................................................................................................... 
 
  Относно:  Провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по 
утвърдена транспортна схема, с маршрутни разписания. 
 
   С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, 
ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във ръзка с чл. 17,19,22 и 24 от Наредба № 2 / 15.03.2002 г. на 
Министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на 
транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 
автобуси, ОбС Мирково взе:  

РЕШЕНИЕ № 66 
 
  1.Общински съвет с. Мирково дава своето съгласие за провеждане на конкурс за 
възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема. 
  2.Възлага на Кмета на Община Мирково осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата по 
организирането и провеждането на конкурса. 
..................................................................................................................... 
 
 
 
  Относно: Сумата от 4600,00 лв. изразходвани за ремонт на парната инсталация да бъде 
включена в капиталовите разходи на Община Мирково  
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  С 9 гласа „ ЗА”  и 2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11  присъстващи Общински 
съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА ,  ОбС Мирково взе: 

  
РЕШЕНИЕ № 67 

 
  1.Общинският съвет с. Мирково дава съгласие да бъде отпусната сумата от 4600,00 лв. 
изразходвани за основен ремонт на парната инсталация в ОУ „ Георги Бенковски” с. 
Мирково, след предоставяне на Акт19, констативен протокол, приемателен протокол. 
  2.Сумата да бъде включена в капиталовите разходи на Община Мирково . 

.................................................................................................................... 
Относно: Отчет за изпълнението по бюджета към 31.12.2011г. на ОУ „Георги Бенковски. 
   
   С 9 гласа „ ЗА” ”  и 2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11  присъстващи Общински 
съветника и на основание:  чл.  21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА ,  ОбС Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 68  
 

     1.Общински съвет с. Мирково приема отчет за изпълнението по бюджета към     
31.12.2011г. на ОУ „ Георги Бенковски” с. Мирково. 

 
№ Параграф Наименование План Отчет 

1 0101 ЗАПЛАТИ 111480 111480 
2 0205 СБКО 5483 5483 
3 0209 ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ 119 119 
4 0551 ОСИГУРОВКИ 12701 12701 
5 0552 ОСИГУРИТЕЛНИ ВН.УПФ. 3922 3922 
6 0560 ЗДРАВНО ОСИГ.ВНОСКИ 5334 5334 
7 0580 ВНОСКИ ДЗПО 1666 1666 
8 1011 ХРАНА 4880 4880 
9 1014 УЧЕБНОТЕХН.СРЕДСТВА 17530 15203 
10 1015 МАТЕРИАЛИ 2369 2369 
11 1016 ВОДА,ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ 19209 19209 
12 1020 ВЪНШНИ УСЛУГИ 6245 6245 
13 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ 12500 12500 
14 1051 КОМАНДИРОВКИ 1338 1338 

 
 ........................................................................................................................................................
                                                

Относно: Искане от общинските съветници от ГЕРБ и БСП. 
 
  С 10 гласа „ ЗА” ”  и 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11  присъстващи Общински 
съветника и на основание:  чл. 44 т. 18 от ЗМСМА ,  ОбС Мирково взе:  

 
РЕШЕНИЕ № 69  
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1. Кмета на Община Мирково да изпраща на ОбС административните актове, 
договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, 
приети от ОбС в три дневен срок от издаването или подписването им, както и да 
предоставя при поискване съответните договори от общинските съветници. 
........................................................................................................................................................ 
Относно: Кандидатстване по проект „Средногорие – популяризиране на регионален 

туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Челопеч. 
 
С 9 гласа „ ЗА” и 2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ от общо 11  присъстващи Общински 
съветника и на основание:  чл.  21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА ,  ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 70 

 
   1. Дава съгласие Община Мирково да кандидатства за получаване на безвъзмездна 
финансова помощ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, 
Опрерация 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите” на опреративна програма „ Регионално развитие” 2077 – 2013 година. 
  2. Дава съгласие за осигуряване на собствен финансов принос за изпълнение на 
дейностите по проекта, разпределен между партньорите, както следва: водещ 
кандидат – Община Мирково: 2,5% от бюджета на проекта (не повече от 
12 500лв.);община партньор – Община Чавдар: 1,25% от бюджета на проекта (не повече 
от 6 250 лв.); община партньор – Община Челопеч: 1,25% от бюджета на проекта (не 
повече от 6 250лв.). 
  3.Потвърждава ангажимента на община Мирково за изпълнение на задължителните 
дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и 
панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) в 
период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта. 
  4. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за партньорство между водещия 
кандидат и парньорите във връзка с кандидатстването и изпълнението на проект 
„ Средногорие  - популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите Мирково, Чавдар и Челопеч, който договор съдържа дейностите по 
проектно предложение за всеки от парньорите и разпределението на финансовите 
ангажименти между парньорите, така както са уговорени в т. 2 по – горе. 
  5. Общински съвет с. Мирково потвърждава, че проектът е в съответствие с 
Общинския план за развитие 2007 – 2013 година.  

..................................................................................................................................................... 
  Относно:  Приемане отчета за състоянието на общинския дълг съгл. Чл 9 от Закона за 
общинския дълг. 
 
  С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл.21 
ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 ал. 1 от ЗОБ, ОбС взе: 
   
   1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг, съгласно чл.9 от Закона за 
общинския дълг. 
......................................................................................................................................................... 
    Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мирково към 31.12.2011г.                                             
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   С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, 
ал. 1, т. 6  от ЗМСМА  и чл. 30 ал. 1 от ЗОБ, ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 72 
 

Приема отчет за изпълнение на бюджета на община Мирково към 31.12.2011г.          
1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2011 год. по приходната и разходната 
част, по функции и дейности, както следва: 
- по прихода  2 269 517 лв. /съгл. Приложение/ в т. ч. за делегирани държавни дейности  
917 759 лв. и за местни дейности 1 351 758 лв.  
- по разхода 2 269 517  лв. /съгл. Приложение/ в т.ч за държавни дейности 917 759 лв, за 
дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи 51 721 лв. и 
за местни дейности 1 300 037 лв. 
2. Одобрява окончателният поименен списък за капиталови разходи за 2011 год., по обекти 
и източници за финансиране, съгл. Приложение 
3. Приема окотчателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г. 
съгл. Приложение. 
4. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2011 год., както следва: 

4.1 По прихода в т.ч.                                                      2 123 504 лв. 
За делегирани от държавата дейност                              827 901 лв. 
За местни дейности                                                       1 295  603 лв.  
Разпределени по параграфи, съгл./Приложение/ 
4.2 По разхода, в т.ч.                                                       2 123 504 лв. 
За делегирани държавни дейности                                  827 901 лв. 
За дофинансиране на делегирани държавни  
дейности със собствени приходи                                      50 460 лв. 
За местни дейности                                                       1 245 143 лв. 
/разпределени по функции,дейности и видове разходи, съгласно Приложение/ 
5.Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2011 год., по обекти и 

източници на финансиране, съгл.Приложение; 
6.Приема отчета за  изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2011г. съгл. 

Приложение. 
7. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011 год., съгл. Приложени 

................................................................................................................... 
Относно: Отчет за изпълнение на разчета за капиталови разходи на Община Мирково за 
2011 г. 
 
   С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, 
ал. 1, т. 6  от ЗМСМА  и чл. 30 ал. 1 от ЗОБ, ОбС Мирково взе: 

  
РЕШЕНИЕ №73  

   
      Приема отчет за изпълнение на разчета за капиталови разходи на Община Мирково 
за 2011 г. 
................................................................................................................................................ 
Относно: Численост и средни брутни заплати – местни дейности Бюджет 2012г. 
С 6  гласа „ ЗА” 1 глас  „ПРОТИВ” и 4 глас  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11  присъстващи 
Общински съветника и на основание:  чл. 21 ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 
8 ал. 1 от ЗОБ, ОбС Мирково взе: 
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РЕШЕНИЕ № 74 

 
   1. Приема численост и средни брутни заплати – местни дейности Бюджет 2012. г, 
съгласуваните и актуализирани промени, отделно по дейности. 
                                                
Дейност “Ученически столове” 
Численост – 2 бр. 
СБРЗ 01.01.2012 год  -   327.00 лв. 
“ В и К- пречиствателна станция” 
Численост – 4 бр. 
СБРЗ 01.01.2012год.    -    345.00 лв. 
Дейност Селско стопанство 
Численост – 1. бр. до 01.04.2012г 
СБРЗ 01.01.2012 год. – 325.00 лв. 
Дейност  “Пенсионерски клубове” 
Численост – 2 бр./ 0.5 бр.Смолско,0.5 бр. Мирково,0,5 Бенковски и 0,5 Каменица/ 
СБРЗ – 01.01.2012 год. – 290.00 лв. 
ДЕЙНОСТ “Други дейности по образованието” 
Численост – 1 бр. за 7 месеца. 
СБРЗ – 01.01.2012 год. – 460.00 лв. 
Дофинансиране – “Дейност образование” 
Численост – 1 бр. за  / 3 месеца/ 
СБРЗ – 01.01.2012 год. – 460.00 лв. 
ДЕЙНОСТ “ Чистота” 
Численост – 18 бр. 
СБРЗ – 01.01.2012 год.  -  352.00 лв. 
Дофинансиране ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Численост -  7 бр. 
СБРЗ – 01.01.2012 год.   -   402.00 лв. 
ДЕЙНОСТ “Социален патронаж”   
Численост – 3.5 бр. 
СБРЗ – 01.01.2012 год.  -  372.00 лв. 
ДЕЙНОСТ  “ Горско стопанство” 
Численост – 1бр. 
СБРЗ – 01.01.2012 год.  -  750.00 лв. 
ДЕЙНОСТ – “ Туризъм” 
Численост – 2бр. 
СБРЗ – 01.01.2012 год.  -  350.00 лв. 
Относно: Актуализиране структурата на Община Мирково и утвърждава числеността на   
персонала 
 
  С 6  гласа „ ЗА” и 5 гласа  „ПРОТИВ” от общо 11  присъстващи Общински съветника и 
на основание: чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ №75  
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Приема структурата на Община Мирково и утвърждава числеността на персонала. 
 

 
 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДЛЪЖНОСТ  
Директор на дирекция 1 
Старши счетоводител 1 
Младши счетоводител и ТРЗ 1 
Мл. специалист „Касиер” 1 
Младши данъчен  инспектор 1 
Младши специалист „Приходи” 1 
Младши специалист „Човешки ресурси” 1 
Мл. специалист ОбС и ОСПОЗ 1 
Младши специалист  Домакин и призовки 1 
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДЛЪЖНОСТ  
Директор на дирекция 1 
Главен експерт „ГЗ и обществен ред“ 1 
Младши експерт „Проекти, програми и обществени поръчки” 1 
Младши специалист „Проекти, търговия и туризъм” 1 
Мл. специалист „Социални и хуманитарни дейности, здравеопазване”  1 
Младши 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 
Мл. специалист деловодство и архив 1 
Мл. специалист ОМП и контрол общински наредби 1 
Дейност: Дофинансиране общинска администрация  
Архитект 1 
Изпълнител – хигиенист Мирково 1 
Мл. специалист Смолско 1 
Мл. специалист Буново 1 
Мл. специалист Каменица 1/2 

  
КМЕТ  1 
Секретар 1 

ДЛЪЖНОСТ  
К 1 
Секретар 1 
Кметски наместници - 4  
С. Буново 1 
С. Смолско 1 
С. Бенковски 1 
С. Каменица 1 
Мл. вътрешен одитор 1 
Мл. финансов инспектор, образование и култура 1 
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Мл. специалист Бенковски 1/2 
Изпълнител Каменица 1/2 
Изпълнител Бенковски 1/2 
Мл. специалист „Транспорт и съобщения” 1 
Дейност:  Чистота  
Мл. специалист БКС и опазване на околната среда 1 
Изпълнител шофьор сметосъбиране 1 
Изпълнител общ работник-чистота 
С. Мирково- 10 
С. Смолско-2 
С.Буново – 2 
С. Каменица – 1 
С. Бенковски- 1 

16 

Дейност:  ВиК пречиствателна станция  
Оператор ПСПВ  2 
Изпълнител  2 
Дейност:  Пенсионерски клубове  
Изпълнител бюфет Мирково 1/2 
Изпълнител бюфет Смолско 1/2 
Изпълнител бюфет Бенковски 1/2 
Изпълнител бюфет Каменица 1/2 
Дейност:  Социален патронаж  
Изпълнител шофьор  1/2 
Изпълнител готвач 1 
Изпълнител Домакин и работник кухня 1 
М. сестра Бенковски 1/2 
М. сестра Каменица 1/2 
Дейност:  Образование  
Изпълнител „Транспорт и поддръжка” 2 
Изпълнител готвач 1 
Изпълнител домакин 1 
Дейност: Селско стопанство  
Изпълнител Селско стопанство и поддръжка Мирково 1/2 
 Изпълнител Селско стопанство и поддръжка Смолско 1/2 
Дейност:  Гора  
Ръководител „Гора” 1 
Дейност: Туризъм  
Изпълнител – информационен център  2 
 
............................................................................................................................................................ 
  Относно: Бюджет 2012 г. на Община Мирково. 
    
   С 7 гласа „ ЗА” 2 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11  
присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1, т. 6чл. 52, ал. 1 от 
ЗМСМА и чл. 12 от ЗОБ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г. ПМС 367 
29.12.2011г. 



8 
 

за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и Наредбата за 
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Мирково, 
ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 76 
 
 
Приема Бюджет 2012 г. на Община Мирково. 
 

1. Приема бюджета на община Мирково за 2012 год. както следва: 
1.1По прихода р размер на 2 316 546 лв./съгласно Приложение/, в т.ч. 
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 830 616 лв.    
1.1.1.1.Обща субсидия за делигирани държавни дейности в рамер на 740 758 лв. 
1.1.1.2.Преходен остатък от 2011 г. в размер на 89 858 лв., разпределен съгласно 
Приложение. 
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 1 485 930 лв. 
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 116 550лв. 
1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 1 241 238 лв./в т.ч дарение 4 844 лв./ 
1.1.2.3 Общо изравнителна субсидия в размер на 141 100 лв. 
1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 98 900 
лв. 
-за основен ремонт  28 300 лв. 
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища  70 600 лв. 
1.1.2.5 Зимнно поддържане и снегопочистване на общински пътища   19 900 лв. 
1.1.2.6 Друго финансиране в размер на 128 045 лв., в т.ч. временни безлихвени заеми 
62 425 лв., възстановяване заем на фонд “Флаг” 58 620 лв. и трансфери за депо 7 000 
лв. 
1.1.2.7 Преходен остатък  от 2011 г. в размер 16 187 лв., разпределен съгласно 
Приложение. 
1.2 По разходите в размер на 1 485 930 лв., разпределе по функции, групи, дейности и 
параграфи, съгласно Приложения, в.т ч. 
1.2.1 За делегирани държавни дейности  в размер на 935 524 лв. от тях: 
1.2.1.1 От държавен трансфер  740 758 лв. 
1.2.1.2 От местни приходи        104 908 лв. 
1.2.2 За местни дейности в размер на 1 381 022 лв. 
1.2.3 Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 28 890 лв. 
1.2.3.2. За местни дейности    
1.3. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2012 г. в размер на  
410 451 лв., по обекти и  източници на финансиране, съгласно Приложение 
1.4. Приема разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 
1.4.1. Членски внос 500 лв. 
1.4.2.Помощи с решение на Обсъвет      2 630 лв. 
1.4.3. Субсиди за читалища 29 540 лв. както следва за : 
         Читалище Мирково 22 870 лв. 
         Читалище Буново     2 030 лв. 
         Читалище Смолско    2 700 лв. 
         Читалище  Каменица  1 940 лв. 
1.4.4. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи по 
т.1.4.3 свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези 
средства. 
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1.5.Приема следните лимити за разходи 
1.5.1. Социално- битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения; 
1.5.2. Представителни разходи в размер на 7 000 лв.,от които на Кмета на общината 
-  5000 лв . и  председател Обсъвет – 2 000 лв. 
2. Приема числеността и средните работни заплати на персонала в местните 
дейности, съгласно Приложение 
3. Приема План-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно 
Приложение 
4.Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени 
от бюджета за 2012 год. ва размер на 158 597 лв.и просрочените вземания, които да 
бъдат събрани през 2012 год. в размер на 8 000 лв. 
4.1. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за 
финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни 
безлихвени заеми от бюджетни,извънбюджетни и набирателни сметки до 
възстановяванито им от Управляващия орган. 
5. Възлага на кмета на общината: 
5.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с 
волята на дарителя. 
5.2. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера 
и причините за просрочените задължения,във случаите на натрупани просрочени 
задължения в определен размер /над 5% спрямо общинските приходи/, както и и за 
просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране. 
 
 
6. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и 
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със  закон не е 
определено друго, предоставя следните правомощия на кмета/чл.27 от ЗОБ/ 
6.1. 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. 
6.2. 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. 
6.3. 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. 
6.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински програми и проекти. 
7. Разходването на бюджетните средства/без целевите средства/ се осъществява при 
съблюдаване на следните приоритети: 
7.1. Разходите за делигираните от държавата дейности се извършват до размера на 
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за 
трудови възнаграждения са приоритетни; 
7.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за 
трудовиразходи, за покриване просрочените задължения от минали години в размера 
определен по т.4 ,за разходи,свързани с дейности,за които се събират такси,за 
хранителни продукти,неотложни сезонни разходи-горива,ел.енергия,отопление,вода 
и неотложни текущи ремонти. 
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8. Задължава ръководителите на бюджетните звена,финансирани от общинския 
бюджет да разработят и представят  конкретни мерки за изпълнение на приетият от 
Общинския съвет бюджет.       

........................................................................................................................................................... 
    Относно: Отмяна на решение № 62 от Протокол № 7/09.02.2012г. 

 
   С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 29а, 
ал. 2, от ЗМСМА  и чл. 14 ал. 4 т. 2 и ал 5  от Закона за обществените поръчки (ЗОС), 
ОбС Мирково взе:  

РЕШЕНИЕ № 77  
 

1. Общинският съвет Мирково отменя решение № 62 от Протокол № 7/09.02.2012г. 
2. Общински съвет с. Мирково да ползва юридическа помощ при изготвяне на 

материалите за Общинския съвет и при оформяне на решенията и протоколите. 
3. Предлага на Кмета на Община Мирково да сключи договор за правна помощ с 

юрист г –н  Анатали Христов Грънчаров – адвокат САК (Софийска адвоканска 
колегия) адрес: гр- София ул. „Аксаков”  №14 ет.1, под формата на външна услуга. 
Договора да бъде сключен за срок от една година, като стойността на услугата 
да бъде не повече от 600. 00 лв(шестстотин лева) месечно или не повече от 7. 200 
лв. (седем хиляди и двеста) лева годишно.    

 
............................................................................................................................................................ 
  Относно: Отмяна на решение № 28 по Протокол № 6 / 31.01.2012г. 
 
  С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 21, 
ал. 2, ОбС Мирково взе:  

 
РЕШЕНИЕ № 78  

 
1.Общински съвет с. Мирково отменя  решение № 28 по Протокол № 6 / 31.01.2012г. 
................................................................................................................................................... 
  Относно: Отмяна на решение № 29 по Протокол № 6 / 31.01.2012г. 
 
  С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 21, 
ал. 2, ОбС Мирково взе:  

РЕШЕНИЕ № 79  
 
  1.Общинският съвет с. Мирково отменя  решение № 29 по Протокол № 6 / 31.01.2012г. 
........................................................................................................................................................ 
   Относно: Отмяна на решение № 30 по Протокол № 6 / 31.01-2012г.  
 
  С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 21, 
ал. 2, ОбС Мирково взе:  

РЕШЕНИЕ № 80  
 
1.Общински съвет с. Мирково отменя  решение № 30 по Протокол № 6 / 31.01.2012г. 
............................................................................................................................................... 
Относно: Отмяна на решение № 48 по Протокол № 6 / 31.01.2012г. 
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С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 21, 
ал. 2, ОбС Мирково взе:  

РЕШЕНИЕ № 81  
 
  1.Общинският  съвет с. Мирково отменя  решение № 48 по Протокол № 6 / 31.01.2012г 
.......................................................................................................................................................... 
Относно: Отменя решение № 63 по Протокол № 7/ 09.02.2012г. 
 
 
  С 6 гласа „ ЗА” 4 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11  присъстващи 
Общински съветника и на основание:чл.21, ал.2 и чл. 26   от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:  

 
РЕШЕНИЕ № 82  

 
   1.Общинският съвет с. Мирково отменя решение № 63 по Протокол № 7/ 09.02.2012г. 
   2.Считано от 23.02.2012г., Общински съвет Мирково определя месечното 
възнаграждение на Председателя на ОбС в размер на 80% от размера на 
възнаграждението на Кмета на общината при 7 /седем/ часов работен ден. 
............................................................................................................................................................ 
   С 6 гласа „ ЗА” и 5 гласа „ПРОТИВ” от общо 11  присъстващи Общински съветника и на 
основание: чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА,  ОбС Мирково взе:  

 
РЕШЕНИЕ № 83  

   
  1.Общински съвет с. Мирково отменя решение № 64 по Протокол № 7/ 09.02.2012г. 
  2.Считано от 23.02.2012г., Общински съвет Мирково определя месечното 
възнаграждение на общинските съветници в размер на 50% от средната брутна работна 
заплата на общинска администрация в Община Мирково, за последния месец от 
предходното тримесечие. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


