
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ОТ 

протокол №  14 /26.09.2012 година 
 

 
  Относно: Отмяна на решение № 70 от Протокол № 8 / 23.02.2012 година, във връзка с 
Кандидатстване по проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Челопеч. 

 
  С 11 гласа „ ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:  

 
 РЕШЕНИЕ №161 

   
 Общинският съвет с. Мирково отменя решение № 70 от Протокол № 8 / 23.02.2012 
година. 
...................................................................................................................................................... 
Относно: Кандидатстване по проект „Средногорие – популяризиране на регионален 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица. 

 
С 11 гласа „ ЗА” общо 11  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл.  21, 
ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА ,  ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ №162  

 
1.     Дава съгласие Община Мирково да кандидатства за получаване на 
безвъзмездана финансова помощ 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. 

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 
500 лв./; община партньор – Община Чавдар: 1,25 % от бюджета на проекта 
/не повече от 6 250 лв./; община партньор – Община Златица: 1,25 % от 
бюджета на проекта /не повече от 6 250 лв./;  

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 год. след приключване на 
дейностите по проекта. 



4. Възлага на Кмета на общината да се сключи договор за партньорство между 
водещия кандидат и партньорите във връзка с кандидатстването и 
изпълнението на проект “Средногорие – популяризиране на регионален 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и 
Златица”, който договор съдържа дейностите по проектното предложение за 
всеки от партньорите, така както са уговорени в т. 2 по-горе. 

5. Общинският съвет – Мирково потвърждава, че проектът е в съответствие с 
Общинския план за развитие 2007 – 2013 год.    

.......................................................................................................................................................                                                                 
  Относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собтвеност, представляващ: 
нива ІХ кат. с площ от 2, 942 дка, поземлен имот № 090008 по КВС землище с. 
Мирково (АЧОС № 1249 от 23.05.2012г.)   

 
 
  С 11 гласа „ ЗА” от общо 11 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 
имоти от ОПФ и чл. 70 ал. 1 и ал. 2 и чл. 99 от Наредбата за реда за придобиване , 
управление и разпореждане с общинско имущество,  ОбС Мирково взе:  

 
РЕШЕНИЕ №163 

 
1. Да се отдаде под наем имот – частна общинска собственост, представляващ: 
нива нива ІХ кат. с площ от 2, 942 дка, поземлен имот № 090008 по КВС землище 
с. Мирково (АЧОС № 1249 от 23.05.2012г.) 

2. Одаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при 
следните параметри: 

              А)минимален размер на годишен наем – 10 лв. на дка без ДСС; 
              Б)максимален срок на договора – до 10 години; 
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс за 
отдаване под наем и сключването на договор за наем. 
.......................................................................................................................................................                                                                 
  Относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собтвеност, представляващи: 
1) ливада  с площ  от 7, 497 дка, поземлен имот № 042027 по КВС землище с. 
Бенковски ( АЧОС № 1250 от 26.07.2012г.) 2) ливада с площ от 4, 873 дка, поземлен 
имот № 042020 по КВС землище с. Бенковски (АЧОС № 1251 от 26.07.2012г.)  

 
  С 11 гласа „ ЗА” от общо 11 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 за придобиване , 
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ №164 

    
1. Да се отдадат под наем имоти – частна общинска собственост, представляващи: 
1) ливада  с площ  от 7, 497 дка, поземлен имот № 042027 по КВС землище с. Бенковски 
( АЧОС № 1250 от 26.07.2012г.) 2) ливада с площ от 4, 873 дка, поземлен имот № 
042020 по КВС землище с. Бенковски (АЧОС № 1251 от 26.07.2012г.)  

2. Одаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при 
следните параметри: 

              А)минимален размер на годишен наем – 10 лв. на дка без ДСС; 



              Б)максимален срок на договора – до 10 години; 
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс за 
отдаване под наем и сключването на договор за наем. 
....................................................................................................................................................... 
 Относно: Постъпило Заявление с Вх. № УТ – 94М-121-2 от 21.08.2012 г. от Мадлена 
Григорова Мехтерова, собственичка на УПИ ІІ – 511, кв. 10 по плана на с. Буново във 
връзка с изграждане за собствена сметка клон 59 на уличен водопровод по одобрените 
проекти за реконструкция но водопроводната мрежа на с. Буново. 
 
С 11 гласа „ ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 21, 
ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:  

 
РЕШЕНИЕ № 165 

 
  Общинският съвет на с. Мирково дава съгласие Мадлена Григорова Мехтерова да 
изгради  за собствена сметка клон 59 на уличен водопровод по одобрените проекти за  
водопроводната мрежа на с. Буново, след сключване на договор между страните. 
 
  Относно: Отдаване под наем на склад за зърно в стопанския двор на с. Мирково – 
имот частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 104 от 30.11.1998 г. на кмета на 
Община Мирково.  
....................................................................................................................................................... 
 С 11 гласа „ ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14 ал. 1 от Закона за общинската собственост 
и чл. 19 от Наредбата за реда , придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на ОбС Мирково взе:  

 
РЕШЕНИЕ № 166 

 
1. Да се отдаде под наем склад за зърно в стопанския двор на с. Мирково – имот 
частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 104 от 30.11.1998г. на Кмета на 
Община Мирково при следните условия: 
      А) минимален размер на месечния наем – 250 лв. без ДДС; 
      Б) наемателя да извърши необходимите ремонти за своя сметка; 
      В) максимален срок на договора – 10 години. 
2. Да се възложи на Кмета на Общината да проведе публичен конкурс и да сключи 
договор за наем. 
 
 
 
 


