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

 

ДО Г-Н/Г-ЖА ………………… 

 

ПОКАНА 
    На 20.05.2014г./вторник/  от 14,00 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г  33-
то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация 
Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, 
здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково, 
където ще бъдат разгледани следните точки:  

    

1.  Доклад за дейността на НЧ „Светлина -1905г.“ село Буново , за изразходването 
на отпуснатите държавни и общински бюджетни средства през 2013 година. 
 

2. Отчет за дейността на НЧ „Отец Паисий – 1901“ село Смолско за 2013 година. 
 

 
3. Известие от адвокат Мирослав Стамов – правен съветник на Община Мирково  

относно: Не желанието на г-н Стамов да бъде член на Надзорния съвет на 
„МБАЛ – СВЕТА АННА“ АД, и покана за предприемане на необходимите 
действия за извършване на промени в съвета. 
 

4. Докладна записка от адв.Мирослав Стамов – правен съветник на Община 
Мирково  относно: Писмо с Вх.№ РД-32-02-2/14.04.2014г. 
                                                                                  

5. Докладна записка от адв.Мирослав Стамов – правен съветник на Община 
Мирково  относно: Писмени материали за редовното общо събрание на 
акционерите на „МБАЛ – СВЕТА АННА“ АД и приложена молба с вх.№ 02-487 
/ 28.04.2014 год. 

                                                                                                                                                                                                              
6.  Докладна записка от адв.Мирослав Стамов – правен съветник на Община 

Мирково  относно:  Писмени материали за редовното общо събрание на 
акционерите на „МБАЛ – СВЕТА АННА“ АД и приложени всички материали. 
 

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

относно: Приемане на Годишен план  за развитие на социалните услуги в 
Община Мирково за 2015 година. 



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

относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 година. 
                              

9. Молба от Любен Радославов Петров относно: Отпускане на еднократна парична 
помощ.                              

                                                                             
 
 
 
 
 
 

Председател на Комисията  по  
Образование, култура, социална политика,  
Спорт и вероизповедание към ОбС Мирково: 
 
                                                                               ………………/п/………………. 
                                                                         /Иванка Македонска- Гинина/ 


