
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

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

 

 

ПОКАНА 

 
    На  14.10.2013г./понеделник/  от 16.00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в 
заседателна зала №2 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 27-то 
заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред: 

 

1.  Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Отмяна на Решение № 279/ 29.05.2013г. от Протокол 
№23/29.05.2013г./Да бъде разгледано от Комисията по устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково/. 

                               Докладва: Цветелина Костова 

2.  Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно:   Отмяна на Решение № 280/ 29.05.2013г. от Протокол №23/29.05.2013г. 
./Да бъде разгледано от Комисията по устройство на територията, пътна и 
селищна мрежа към ОбС Мирково/. 
 

                                                                                                  Докладва: Цветелина Костова 

3.   Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно:   Закупуване и доставяне на дърва за огрев на ветераните от 
Отечествената война в Община Мирково./Да бъде разгледано от Комисията по 
бюджет и финанси към ОбС Мирково/. 
                                                                                      Докладва: Венелина Божкова 

 
4. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 

относно:  Приемане на актуализация на Програма за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2013г. /Да бъде разгледано 
от Комисията по устройство на територията, пътна и селищна мрежа към ОбС 
Мирково/.                                    
                                                                Докладва: Добрина Шопова 



 
5. Отчет за работата на кмета на Община Мирково за времето от 01.01.2013г. до 

30.06.2013г./Да бъде разгледано от всички постоянни комисий към ОбС 
Мирково/. 
                                                                                 Докладва: г-жа Цветанка Йотина 
 

6. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно:  Издаване запис на заповед по проект „Корекция на река Буновска, 
с.Буново, община Мирково”. /Да бъде разгледано от Комисията по бюджет и 
финанси към ОбС Мирково/. 
 
                                                                                 Докладва: г-жа Цветанка Йотина 
 

7. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно:  Издаване запис на заповед от Община Мирково в полза на ДФ 
„Земеделие”- разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор 
№23/322/00788 от 07.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 
„Обновяване и развитие на селските райони за периода 2007-2013г.,подкрепена 
от Европейския земеделски фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция за 
изпълнение по проект №23/322/00788- „рехабилитация на улична мрежа на 
населените места в Община Мирково. /Да бъде разгледано от Комисията по 
бюджет и финанси към ОбС Мирково/. 

                                                                                 Докладва: г-жа Цвета Попова 

8. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно:  Издаване запис на заповед от Община Мирково в полза на ДФ 
„Земеделие”- разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор 
№23/313/00164 от 19.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 313 
„Насърчаване на туристическите дейности” от  Програмата  за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013г.,подкрепена от Европейския земеделски 
фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция за изпълнение на дейностите по 
проект №23/313/00164- „Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в 
Община Мирково”. /Да бъде разгледано от Комисията по бюджет и финанси към 
ОбС Мирково/. 

                                                                                 Докладва: г-жа Цвета Попова 

9. Молба за спешна помощ за Кристиян Иванов Николов на 1 годинка и 5 месеца 
от село Чавдар. /Да бъде разгледано от Комисията по бюджет и финанси към 
ОбС Мирково/. 

                                                                         Докладва: Петър Мутафов 



10. Докладна записка от Петър Христов Мутафов – председател на ОбС  Мирково 
относно:  Отмяна на Решение №334 по протокол № 25/29.08.2013г. и на Решение 
№298 по протокол № 24/05.07.2013г. /Да бъде разгледано от Комисията по 
устройство на територията, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково/.                                    
 
                                                                        Докладва: Петър Мутафов 
 

11. Докладна записка от Добринка Илиева  – общински съветник от ОбС  Мирково 
относно:  Определяне на работното време и месечното възнаграждение на Петър 
Христов Мутафов- председател на ОбС Мирково. /Да бъде разгледано от 
Комисията по бюджет и финанси към ОбС Мирково/. 
 
                                                                        Докладва: Добринка Илиева 
 

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

 

13. Други 

Председателите на постоянните комисии към Общински съвет Мирково, да 
организират  и разгледат  внесените и описани в поканата докладни записки. 

 

 

 

 

Председател на ОбС Мирково: 

/инж.Петър Мутафов/ 


