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

 

 

ПРОТОКОЛ 
 
                                                     № 34/24.06.2014 година 
 
     Днес 24.06.2014г. /вторник/ в 14,00 часа на основание чл.23, ал 4, т.1 от ЗМСМА в 
заседателна зала №1 на Община Мирково се свика  34-то  заседание на Общински съвет 
Мирково. На заседанието присъстваха: Г-н Петър Мутафов-председател на ОбС 
Мирково, г-н Павел Данкин, г-жа Иванка Вълева, г-жа Добринка Илиева, г-жа Иванка 
Македонска -Гинина, г-н Велко Лисев, г-н Петър Грохчев, г-н Асен Юруков, г-жа 
Стоянка Македонска и г-н Илия Македонски- общински съветници към ОбС Мирково, 
г-жа Цветанка Йотина-кмет на Община Мирково, г-жа Цвета Попова-секретар на 
Община Мирково,  кметските наместници на с. Бенковски, с Смолско и с.Буново,    
жители и гости на Община Мирково. 
Г-н Мутафов- председател на ОбС Мирково откри заседанието в 14.05 часа, след като 
се убеди че кворомът на общински съветници позволява провеждането на редовно 
заседание на ОбС Мирково. 
Г-н Мутафов обяви дневния ред както следва: 
 

1. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина  – кмет на Община Мирково  
относно: Приемане актуализация на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост в община Мирково за 2014 год. 
                                                                             

2. Докладна записка от адв.Мирослав Стамов – правен съветник на Община 
Мирково  относно: Покана за редовното общо събрание на акционерите на 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ПИРДОП“АД. 
                                                                                    

3. Докладна записка от адв.Мирослав Стамов – правен съветник на Община 
Мирково  относно: Становище по протокол №9 от заседание на УС на 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ПИРДОП“АД. 
 

4. Докладна записка от адв.Мирослав Стамов – правен съветник на Община 
Мирково  относно: Избор на представител на община Мирково в Надзорния 
съвет на  „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- 
ПИРДОП“АД. 
 

 
5. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина  – кмет на Община Мирково  

относно: Предложение за представител на община Мирково в Надзорния съвет на  
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ПИРДОП“АД. 
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6. Докладна записка от Ненка Кръстева- Директор Дирекция „ОА“ на общ. 
Мирково относно: Определяне размера на работната заплата на кмета на Община 
Мирково. 

 
7. Други 

 

8. Изказвания ,питания, становища и предложения на граждани по чл.68, ал.3 от 
Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково. 

Председателят обясни, че е постъпила докладна записка от Цветанка Йотина- кмет на 
общ. Мирково, внесена на 19.06.2014г. относно промяна на статута от публична в 
частна общинска собственост, и предложи да бъде разгледана в точка „Други“ от 
дневния ред . 
Г- н Грохчев поиска разяснение по докладната. 
Г- ж Червенкова, лицето което е изготвило докладната, обясни за какво става на 
въпрос. 
Г- н Данкин- председател на комисията по УТ, се изказа относно докладната. 
Г-н Мутафов предложи да се гласува дали докладната ще се разгледа в точка „Други“.  
 

 

   С 10 гласа „ЗА”, 0 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи 

общински съветника прие, докладната да бъде разгледана в точка „Други“. 

 

 Г- н Мутафов попита дали има други въпроси по дневния ред, след като нямаше 
такива, предложи да се гласува дневния ред. 
    

С 10 гласа „ЗА”, 0 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи 

общински съветника, дневния ред бе приет. 

 

 

По 1 /първа/ точка от дневния ред -   Г-н Мутафов даде думата на г-жа Червенкова.  
Г- жа Червенкова подробно разясни докладната. 
Г-н Мутафов ,попита за становище на комисията по устройство на територията. 
Г - н Данкин, каза че становището на комисията е: Да се включат в актуализация 

имотите с АС №109, 1207, 16, 124 и 125. Като допълни ,че г- н Юруков е гласувал 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  за имот № 124 и имот № 125. 

 

Г-н Мутафов попита има ли въпроси по първа точка от дневния ред .След като такива 
нямаше, подложи на гласуване становището на комисията по УТ към ОбС. 
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С 6 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветника и на основание Чл. 8, ал. 9, от Закона за 
общинската собственост и чл. 4а ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 21 т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация , ОбС Мирково 
взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 475 

    
   ОбС Мирково приема доклада за актуализация на програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост в община Мирково за 2014 год. по 
приложен списък на имотите ,с които Община Мирково има намерение да 
извършва разпоредителни действия –отдаване под наем и продажба. 
 
 

 
 
 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 475 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска 
– Гинина,  г-н Велко Георгиев Лисев, с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ поименно гласуваха:  
г-н Илия Христов Македонски,   г-н Петър Иванов Грохчев, г-жа Стоянка Македонска и  
г-н Асен Юруков. 

По 2 /втора/ точка от дневния ред-  Г-н Мутафов даде думата г- н Мирослав Стамов. 

Г- н Стамов обясни, че т. 2 и т. 4 от дневния ред са 2 /две/ докладни внесени от него и 
се отнасят за едно и също нещо. Затова той предложи те да бъдат обединени и да се 
вземе едно и също решение. 

Г- н Мутафов подложи да гласуване дали да бъдат обединени двете докладни. 

Акт за общ. 

собственост 
 общ. 

Собств 
обект 

УПИ/ПИ с 

идентификатор 
кв. 

обща 

площ кв. 

м. 

Местн. нас. 

място 
Други данни 

№ Дата 

109 
19.11.1999 

г. частна 
Навес- 
триор 

000888 по КВС 
землище Мирково 

стоп 
двор 73 

Кофата 
Къдравец За продажба 

1207 
02.05.2011 

г. частна Бикарник IX- 27 12 811 Буново За продажба 

124 
03.08.2000 

г. частна 
Стопанска 
сграда   

стоп 
двор   Бенковски За продажба 

125 
03.08.2000 

г. частна 
Стопанска 
сграда   

стоп 
двор   Бенковски За продажба 

16 
13.07.1999 

г. публична 
Здравен 
дом I- Здравен дом, 508 49 700 Буново 

За отдаване 
под наем 
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С 8 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветник, се реши че докладните ще бъдат обединени и 
ще се вземе едно общо решение за тях. 

Г- жа Гинина - председател на комисията по образовани, култура, здравеопазване, 
социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС, каза че становището на 
комисията е: Общински съвет Мирково да  избере лице, което да представлява 
общ. Мирково на Редовното общо събрание на акционерите на „МБАЛ“- Пирдоп. 

Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси, след като такива нямаше подложиха на 
гласуване двете докладни. 
 
С 6 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 9 и чл. 14 от НУПООЧКТД,  ОбС 
Мирково взе: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 476 

 

    ОБЩИНА МИРКОВО ДА СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА на редовното общо 
събрание на акционерите (ОС) на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП“ АД, ЕИК 202503899, което ще се проведе на 03. 
07. 2014 год. (а при липса на кворум на 17. 07. 2014 год.) от 10.30 часа в град 
Пирдоп, ул. „Георги Бенковски № 24, Рапортна зала при дневен ред посочен в 
покана за свикване на ОС (обявена в ТР на 20140528112443) Цветанка Петкова 
Йотина – кмет на Община Мирково, като ГЛАСУВА с всички акции, 
притежавани от ОБЩИНА МИРКОВО акции  по въпросите от дневния ред 
съгласно указания по-долу начин: ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА - КАКТО 
НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ.  
 
 
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 476 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска 
– Гинина,  г-н Велко Георгиев Лисев, с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ поименно гласуваха:  
г-н Илия Христов Македонски,   г-н Петър Иванов Грохчев, г-жа Стоянка Македонска и  
г-н Асен Юруков. 
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По 3 /трета/ точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде думата г- н Мирослав Стамов. 
Г-н Стамов ,подробно разясни докладната записка . 
Г-н Мутафов ,попита за становище на комисията по образование 
,култура,здравеопазване , социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС 
Мирково. 
Г- жа Гинина, председател на комисията, каза че становището  е: Докладната записка 

да бъде взета за сведение. 

 

Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси, и подложи на гласуване становището 
на комисията. 
 

С 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветника на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от 
ЗМСМА и чл.9 и чл. 14 от НУПООЧКТД  ОбС Мирково взе: 

 
 

РЕШЕНИЕ № 477 

 

Общински съвет Мирково взима за сведение Становище по протокол №9 от 
заседание на УС на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- 
ПИРДОП“АД. 
 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 477 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска 
– Гинина,  г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски,   г-н Петър 
Иванов Грохчев и  г-н Асен Юруков, с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ поименно гласуваха:   
г-жа Стоянка Македонска. 

 

По 5 /пета/  точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде думата г- жа Йотина да даде 
разяснения по докладната. 
Г – жа Йотина е дала предложение за представител на общ. Мирково в Надзорен съвет 
г- жа Кръстева. 
Г- н Грохчев, имаше въпрос към г- жа Йотина, защо точно тя, нетрябва ли човекът, 
който ще бъде в Надзорния съвет да е юрист. 
Г- жа Йотина обясни, че не е задължително лицето да е юрист, а по отношение защо 
точно тя, защото само тя се е съгласила. 
Г- жа Гинина- председател на комисията, каза че становището с което е излязла 
комисията е: За представител на Община Мирково в Надзорния съвет на „МБАЛ“ – 

Пирдоп АД да бъде избрана Иванка Кръстева. 
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Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси и предложения за представител в 
надзорния съвет. 
След като се убеди ,че такива няма подложи на гласуване становището на комисията. 
 

 

С 8 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветника , и на основание  Чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от 
ЗМСМА във връзка с чл. 9 и чл.14 от НУПООЧКТД и чл. 29, ал. 4 от Устава на 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ПИРДОП“АД, ЕИК 
202503899  , ОбС Мирково взе: 

 
 

РЕШЕНИЕ № 478 

 

ОбС Мирково реши представител на Община Мирково в Надзорния съвет на 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ПИРДОП“АД, да 
бъде Иванка Кръстева с ЕГН 4910247256 от с. Мирково, ул. „Опълченска“ № 94. 

 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 478 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска 
– Гинина,  г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Иванов 
Грохчев, с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ поименно гласуваха:   г-жа Стоянка Македонска и  
г-н Асен Юруков. 

 

По 6 /шеста/ точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде думата г- жа Попова. 
Г- жа Попова даде разяснения по докладната.  
Г- жа Вълева, председател на комисията по бюджета към ОбС, каза че становището на 
комисията е: Подкрепят внесената докладна относно основната заплата на кмета на 

общ. Мирково. 
Г-н Македонски попита ,защо г-н Мутафов не си е внесъл докладна за промяна на 
неговата заплата,тъй като е на процент и следователно и неговата ще се промени. 
Г- н Мутафов му отговори ,че на следващото заседание ще стане и това и го посъветва 
да“ спи“ спокойно.  
 

Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси, и подложи на гласуване становището 
на комисията. 
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С 8 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветника на основание Чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 2, т.4 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ №67 на МС от 14.04.2010г.,за заплатите 
в бюджетните организации и дейности  , ОбС Мирково взе: 

 

 
РЕШЕНИЕ № 479 

 

Общински съвет Мирково определя основна заплата на Кмета на Община 

Мирково ,считано от 01.07.2014г.,с размер равен на сумата от основната заплата 

,определена с Решение №10/12.12.2011г.на Обс. Мирково и получаването към 

момента допълнително възнаграждение за прослужено време. 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 479 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска 
– Гинина,  г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Иванов 
Грохчев, с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ поименно гласуваха:   г-жа Стоянка Македонска и  
г-н Асен Юруков. 

 

 

 

По 7 /седма/ точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде думата г- н Данкин. 
Г- н Данкин, каза че становището на комисията по УТ е: Предложеният проект за 

решение в докладната записка да бъде приет. 

 

 

Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси, и подложи на гласуване становището 
на комисията. 
 

С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
присъстващи общински съветника на основание Чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 3, ал.1, т. 3 и чл. 6 от Закон за общинската собственост, във връзка с 
чл. 222 и чл. 223 от Закона за задълженията и договорите и във връзка с чл. 200 от 
Закона за устройство на територията , ОбС Мирково взе: 
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РЕШЕНИЕ № 480 

                                                                                                                             
 

1. Дава съгласие за сключване на договор за замяна, по силата на който: ОБЩИНА 
МИРКОВО, в качеството си на собственик да прехвърли на Стоимен Асенов Лисев с 
ЕГН 4610237405 правото на собственост върху 31 кв.м,  представляващи реално 
определена част от  улица с ОТ 128-127 и улица с ОТ 127-102, съгласно одобрен със 
Заповед № 2555/ 1966 г. на председателя на окръжния народен съвет и влязъл в сила 
план, одобрен със Заповед № 2555/ 1966 г. на председателя на окръжния народен 
съвет, в замяна на което Стоимен Асенов Лисев с ЕГН 4610237405 в качеството си на 
собственик (документ за собственост - нотариален акт № 121, том І, дело № 318 от 
02.07.1991 год. на Пирдопски районен съд) прехвърля на ОБЩИНА МИРКОВО 
правото на собственост върху 23 кв.м, с граници УПИ ІV-208 и улица, представляващи 
реално определена част от  УПИ ІV-208, кв. 24, съгласно одобрен със Заповед № 2555/ 
1966 г. на председателя на окръжния народен съвет и влязъл в сила план, одобрен със 
Заповед № 2555/ 1966 г. на председателя на окръжния народен съвет, целия с площ  по 
скица 1194 кв. м. Стойността на заменяните реално определени части е определена по 
реда на чл. 41 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 32 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и е: А) 144,15 
лв. съгласно оценка на Марияна Томчева – лицензиран оценител – за имота на 
ОБЩИНА МИРКОВО. Б) 106,26 лв. съгласно оценка на Марияна Томчева – 
лицензиран оценител – за имота на Стоимен Асенов Лисев. За изравняване на 
стойността на заменяваните реални части от 8 кв.м. Стоимен Асенов Лисев следва да 
заплати на ОБЩИНА МИРКОВО сумата 37,89 лв ( тридесет и седем лв и 89 ст.), както 
и другите дължими за сключване на договора разходи (режийни разноски, местен 
данък, такса за вписване и др. под.) 

2. Променя статута от ПУБЛИЧНА в ЧАСТНА общинска собственост на прехвърлните 
по реда на т. 1 от Община Мирково на Стоимен Асенов Лисев 31 кв.м,  
представляващи реално определена част от  от улици с осови точки 128-127 и 127-102, 
съгласно одобрен със Заповед № 2555/ 1966 г. на председателя на окръжния народен 
съвет,  поради това, че са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от 
ЗОС.  

3. Обявява за ПУБЛИЧНА общинска собственост прехвърлните по реда на т. 1 от 
Стоимен Асенов Лисев на Община Мирково 23 кв.м,  представляващи реално 
определена част от  УПИ ІV-208, кв.24, съгласно одобрен със Заповед № 2555/ 1966 г. 
на председателя на окръжния народен съвет, поради това че придобиват 
предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС. 
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Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 478 с глас 
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,        
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска 
– Гинина,  г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Иванов 
Грохчев, г-жа Стоянка Македонска и  г-н Асен Юруков. 

 

По 8 /осма/  точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде 15 /петнадесет/ минути за 
изказвания и въпроси на жители и гости на общината. 
Г- н Македонски попита, защо г- н Грохчев си получава поканата и документите за 
събранието в деня на неговото провеждане, както и г- жа Македонска ден преди това. 
Г-н Мутафов отговори ,че и двамата общински съветника са търсени по домовете ,също 
така са потърсени и по телефона .И по двата начина не са открити.На следващия ден 
лично г-н Мутафов се е свързал с тях, и им е казал да дойдат в Общината да си получат 
документите за заседанието, на които призив г-н Грохчев не се е отзовал ,а г-жа 
Македонска е дошла в предходния на заседанието ден и си ги е взела. 
След множеството направени словестни нападки и обиди от страна на г-н Грохчев към 
г-жа Вълева „че не е добре с главата“ ,г-н Мутафов бе принуден да закрие заседанието.    
В 14:48 часа г-н Мутафов закри заседанието. 
 
 
 
 
   Председател на ОбС Мирково:............................. 
                                                  /инж.Петър Христов Мутафов/ 
 
 
 
 
Протоколист:...................................... 
                    / Генка Рендакова/ 


