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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Промяна Правилника за организацията и дейността на общинския съвет
на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация с.Мирково.

Със 7 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл. 5,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково, ОбС
Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 362

ОбС Мирково приема промени в Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет на Община Мирково, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация с.Мирково, както следва:

1. Към чл.14, ал.1 се добавя т.3 „ Влизане в сила на акт, с който е установен
конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване
конфликт на интереси“.
2. Чл.18 добива вида:

- ал. 2 става „Общинския съвет определя възнаграждението на Председателя
на съвета в зависимост от продължителността на работното му време.
Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя
пропорционално на неговата продължителност определена от Общинския
съвет. Размерът на възнаграждението на Председателя на Общинския съвет,
не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на Община
Мирково“.
- ал.3 става „Председателят на общинския съвет има всички права по трудово
правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с
неговото правно отношение. Той има право на обществено осигуряване и
допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за
социално осигуряване и на здравно осигуряване по условията и реда на Закона за
здравно осигуряване. Отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен
отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при
условията и по реда на Кодекса на труда.“
- ал.4 става „Пътните и други разноски направени от председателя на
Общинския съвет във връзка с работата му в съвета се поемат от общинския
бюджет. Възнаграждението по ал.1 не включва възнаграждението, което
общинските съветници могат да получават за участието си в
специализирани органи на Общинския съвет.“
3. В чл.23 се направиха следните изменения:
- т.5 става ал.2 „Държавните органи, стопанските и обществените
организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както
и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка
с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана
информация, представляваща държавна или служебна тайна“.
- т.6 става ал.3 „ За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му,
общинския съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за
трудов стаж. Времето, през което общински съветник е заемал длъжността
председател на общинския съвет се признава за трудов стаж“.
- т.7 става ал.4 „Общинския съветник получава възнаграждение за участието
си в заседание на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на
възнаграждението се определя с решение на общинския съвет , прието с
мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците“.
- ал.2 става ал.5 „Общия размер на възнаграждението на общинския съветник
за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна

заплата на общинската администрация в Община Мирково за последния месец
от предходното тримесечие“.
- ал.3 става ал.6 „ Възнаграждението , пътните и други разноски направени от
общинския съветник във връзка с работата му в съвета се поемат от
общинския бюджет“.
4. Чл.25 се променя :
- ал.2 добива вида „Обстоятелствата по ал.1 се установяват с документи
издадени от компетентните органи, които се изпращат на Общинската
избирателна комисия в три дневен срок от издаването им. В случаите на ал.1,
т.3 в три дневен срок от подаването на оставката председателят на
общинския съвет я изпраща на Общинската избирателна комисия“.
- в ал.3 се променя изречението „Решенията и отказите на Общинската
избирателна комисия могат да бъдат оспорвани пред съответния
Административен съд от заинтересованите лица по реда чл.267 от Изборния
кодекс“.
5. Към чл.44:
- се добавя като ал.5 „ При напускане на група или изключване от състава и,
общинския съветник губи мястото си в комисиите като представител на
съответната група и други длъжности в общинския съвет“.
6. Към чл.47:
- се добавя като ал.3 „ Общински съветник, напуснал или изключен от група,
става независим общински съветник и не може да бъде приет за член на друга
група“.
7.В чл.49 ал.1 става:
2. Комисия по бюджет ,финанси ,икономика и нормативна уредба;
3. Комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и
вероизповедания;
4. Комисия по устройство на територията,благоустрояване, пътна и селищна
мрежа;
5. Комисия по селско и горско стопанство, екология и обществен ред;
6. Комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси.
8. В чл.89, ал.2, т.2 „Да“
„Против“.

се променя със „За и „Не“ да бъде променено с

9. Чл.92, ал.1, т.5 добива вида : „ Обсъждан текст, който може да съдържа и
одобрени вече редакционни поправки“.
10. В чл.95 се променя:
- ал.1 се променя: „ За заседанията на общинския съвет се води протокол,
който се изготвя най-късно до 5 дни след заседание на общинския съвет.
Протокола се води от служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА и се подписва
от него и председателя на общинския съвет най-късно в седемдневен срок от
заседанието“.
- ал.2 се променя „ Към протокола се прилагат текстът от материалите по
дневния ред, писмените становища на комисиите, решенията и други актове
на общинския съвет и предложенията по тях“.
- се добавя като ал.3 „ Протоколът и решенията се публикуват в срок до седем
дни на интернет страницата на общинския съвет Мирково“.
11. В чл.96 се променя „ Общинския съветник има право да прегледа протокола
и да поиска поправки в него в седемдневен срок от деня на заседанието. При
спор въпроса се решава от съвета на следващото заседание”.
12. В чл.123:
- в ал.1 се променя „ Един път годишно“ на „Два пъти годишно“ / чл.44, ал1, т7
от ЗМСМА/.
- в ал.2 се променя „ Кмета на общината изпраща на общинския съвет
административните актове, както и договорите и техните изменения и
допълнения, издадени в изпълнение на актовете приети от съвета, в три
дневен срок от издаването или подписването им“.
- в ал.3 се променя срока „до 31.01“.
13. Към чл.124, ал.1 да се допълва с :„Кмета на общината не може да върне за
ново обсъждане по целесъобразност вътрешно служебни актове свързани с
организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии“.
- създава се нова ал.8 „ Измененият или повторно приетият акт на
общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния Административен
съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.“

- създава се нова ал.9 „ За неуредени въпроси по издаването, оспорването и
изпълнението на актове на общинския съвет и кмета се прилагат правилата
за административното производство, установени със закон“.
14. Към чл.125 се добавя:
- като ал.3 „ Когато след прекратяване на пълномощията на кмета на
общината до края на мандата остава по-малко от една година, частични
избори не се произвеждат. В тези случаи общинския съвет избира кмет на
общината, като за кмет на общината се избира заместник кмет или
общински съветник“.
- като ал.4 „ Когато кмета на общината е регистриран като кандидат за
общински съветник или кмет в седемдневен срок преди края на мандата
общинския съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на
общината за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Временно
изпълняващ длъжността кмет на общината се избира при условията на ал.2“.
- ал.3 от чл.125 става ал.5
15. В чл.127:
- ал.1 става „ Кмета на общината осигурява организационно-техническото
обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на
съвещателен глас“.
16. Чл.130 става: „Секретаря на общината организира и отговаря за
разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета
на общината“.
17. В чл.137
- ал.1 става: „ Назначените от кмета кметски наместници могат да
участват в заседанията на общински съвет с право на съвещателен глас.
Пълномощията на кметските наместници се определят от общинския съвет.
Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси отнасящи се до
съответното населено място“.
18. Глава 12 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на
Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация с.Мирково става по следния начин: „ Управление и разпореждане
на общинския съвет с имущество и финанси на общината“

Чл.139 „Общинския съвет приема самостоятелен бюджет на община
Мирково, извън републиканския, на основата на собствени приходоизточници
и субсидии от държавата определени със закона“
Чл.140 „ Общинския съвет при община Мирково може да подпомага с
финансови средства общински предприятия и търговски дружества с
общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите
на населението на община Мирково“.
Чл.141, ал.1 „ По решение на общинския съвет в община Мирково може да се
създаде общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия“.
ал.2 „ Общинския съвет приема и публикува правилник за условията и реда за
разходване на средствата на фонда“.
Чл.142 „ По решение на общинския съвет в община Мирково може да се
създаде общински фонд за обновяване на многофамилни жилищни сгради. С
това решение се регламентират органите за управление и надзор на фонда,
правилата за набиране на средства и за съфинансиране на обновителни
дейности“.
19. Глава 12 става Глава 13, а Глава 13, става Глава 14 , като чл.139, 141, 142, и
143 от Глава 12 станат чл.143, 144, 145 и 146. Чл.140 отпада.
20. Чл.143:
- ал.1 добива следния вид : „ За решаване на въпроси и за постигане на цели от
взаимен интерес , подобряване качеството на административното
обслужване, предоставяне на обществени услуги на населението, община
Мирково може на основата на подписано споразумение за сътрудничество да
създаде сдружение на местни власти на доброволен принцип в страната и в
чужбина, както и в други юридически лица и определя представителите на
общината в тях , което се одобрява от общинския съвет с мнозинство повече
от половината от общия брой на присъстващите общински съветници с
поименно гласуване “.
- ал.2 „ Основни принципи за осъществяване на общинското сътрудничество“
1. Доброволност
2. Взаимен интерес
3. Активен избор
4. Гъвкавост и динамичност

5. Прозрачност и отговорност
- ал.3 „ В споразумението за сътрудничество се определят“:
1. Страните по споразумението
2. Обхватът и предметът на споразумението
3. Целта на сътрудничеството
4. Формите на сътрудничество и/или видът на юридическото лице
а/ за изпълнение на конкретен проект или дейност между две или повече
общини
б/ за създаване на юридическо лице с нестопанска цел между общини
в/ за създаване на юридическо лице между две или повече общини
г/ за изпълнение на конкретен проект или дейност или за създаване на
юридическо лице със стопанска или с нестопанска цел между една или повече
общини и юридически и/или физически лица
5. Права и задължения на страните
6. Делът за участие на всяка една от страните с финансови средства,
собственост и/или други форми на участие за постигане на общата цел
7. Правилата за конституиране, вземане на решения и прекратяване на
междуобщинските съвети и/или комисии, както и техните компетенции,
когато общините са постигнали съгласие за създаване на такива органи
8. Други важни за страните по споразумението въпроси, включително и
изискванията за всяка една от тях произтичащи от нормативната уредба

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Закриване на съществуващите постоянни комисии към ОбС Мирково

Със 7 гласа „ЗА” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.
1 и чл. 48 и чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС
Мирково, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 363

ОбС Мирково:
1. Закрива постоянна комисия по бюджет , финанси, икономика,
общинска собственост и нормативна уредба към ОбС Мирково и
освобождава нейните членове.
2. Закрива постоянна комисия по устройство на територията, пътна и
селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско
стопанство към ОбС Мирково и освобождава нейните членове.
3. Закрива постоянна комисия по образование, култура, спорт,
здравеопазване, социална политика, обществен ред и вероизповедание
към ОбС Мирково и освобождава нейните членове.
4. Закрива постоянна комисия по предотвратяване и установяване
конфликт на интереси към ОбС Мирково и освобождава нейните
членове.
5. Приема на мястото на закритите постоянни комисии към ОбС
Мирково да бъдат създадени нови както следва:
- Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба
- Комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика,
спорт и вероизповедания.

- Комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и
селищна мрежа.
- Комисия по селско и горско стопанство, екология и обществен ред.
- Комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Избор на брой членове за състава на постоянните комисии към ОбС
Мирково.

С 6 гласа „ЗА” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА , чл.5, ал.1, т.1
и чл.48, чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС
Мирково , ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 364

ОбС Мирково реши постоянните комисии към общински съвет Мирково да
бъдат съставени от трима членове.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Избор на брой членове за Комисията по бюджет, финанси, икономика и
нормативна уредба към ОбС Мирково.
С 6 гласа „ЗА” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1
и чл. 48 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково , ОбС
Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 365

ОбС Мирково избира Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба към ОбС Мирково в състав:
1. Иванка Петрова Вълева
2. Иванка Христова Македонска- Гинина
3. Пенчо Тодоров Стойков

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Избор на председател на Комисията по бюджет, финанси, икономика и
нормативна уредба към ОбС Мирково.
С 9 гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1
и чл. 48 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково , ОбС
Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 366

ОбС Мирково избира Иванка Петрова Вълева за председател на Комисията
по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет
Мирково.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Избор на членове на Комисията по образование, култура,
здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.
С 8 гласа „ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1
и чл. 48 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково , ОбС
Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 367

ОбС Мирково избира Комисия по образование, култура, здравеопазване,
социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково в състав:
1. Иванка Петрова Вълева
2. Иванка Христова Македонска- Гинина
3. Стоянка Стефанова Македонска

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Избор председател на Комисията по образование, култура,
здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.
С 9 гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1
и чл. 48 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково , ОбС
Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 368

ОбС Мирково избира Иванка Христова Македонска- Гинина за председател
на Комисията по образование, култура, здравеопазване, социална политика,
спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Избор на членове на Комисията по устройство на територията,
благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

Със 7 гласа „ЗА” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1
и чл. 48 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково , ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 369

ОбС Мирково избира Комисия по устройство на територията,
благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково в състав:
1. Павел Иванов Данкин
2. Велко Георгиев Лисев
3. Асен Георгиев Юруков

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Избор на председател на Комисията по устройство на територията,
благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

Със 7 гласа „ЗА” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1
и чл. 48 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково , ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 370

ОбС Мирково избира Павел Иванов Данкин за председател на комисията по
устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към
ОбС Мирково.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Избор на членове на Комисията по селско и горско стопанство, екология
и обществен ред към ОбС Мирково.

Със 7 гласа „ЗА” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1
и чл. 48 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково , ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 371

ОбС Мирково избира Комисия по селско и горско стопанство, екология и
обществен ред към ОбС Мирково в състав:
1. Велко Георгиев Лисев
2. Добринка Ченкова Илиева
3. Илия Христов Македонски

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Избор на председател на Комисията по селско и горско стопанство,
екология и обществен ред към ОбС Мирково.

Със 6 гласа „ЗА” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1
и чл. 48 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково , ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 372

ОбС Мирково избира Велко Георгиев Лисев за председател на комисията по
селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Избор на членове на Комисията по предотвратяване и установяване
конфликт на интереси към ОбС Мирково.

Със 6 гласа „ЗА” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1
и чл. 48 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково , ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 373
ОбС Мирково избира Комисия по предотвратяване и установяване конфликт
на интереси към ОбС Мирково в състав:
1. Павел Иванов Данкин
2. Добринка Ченкова Илиева
3. Петър Иванов Грохчев

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Избор на председател на Комисията по предотвратяване и
установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково.

Със 6 гласа „ЗА” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1
и чл. 48 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково , ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 374

ОбС Мирково избира Добринка Ченкова Илиева за председател на
комисията по предотвратяване и установяване конфликт на интереси към
ОбС Мирково.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Предоставяне на парични средства от „Мирково”ЕООД / в ликвидация/
на Община Мирково.

С 10 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА и във
връзка с чл.147 от ТЗ и чл.10, ал.1, т.8 и т.10 от НУПООЧКТД, ОбС Мирково
взе:

РЕШЕНИЕ № 375

„Мирково„ ЕООД (в ликвидация) да предостави на Община Мирково парични
средства в размер на 50 000 лева.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Съдействие на Община Мирково за изпълнение препоръки на при
извършено полицейско обследване в ОУ „Георги Бенковски“ село Мирково.
.

С 6 гласа „ЗА” , 4 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание Чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОбС Мирково взе: докладната записка за сведение.

РЕШЕНИЕ № 376

ОбС Мирково взема за сведение докладната записка за съдействие на Община
Мирково за изпълнение препоръки на при извършено полицейско обследване в
ОУ „Георги Бенковски“ село Мирково.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственостхижа „Опор“, представляваща три етажна сграда със застроена площ от 180 кв.м. в
местността „Чорбаджийско бачище“ в землището на село Смолско / АЧОС №101
от 17.10.1997г. на кмета на Община Мирково/ чрез провеждане на търг с тайно
наддаване.
С 6 гласа „ЗА”, 3 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 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, ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.19,ал.1и ал.2 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково
взе:
РЕШЕНИЕ № 377
ОбС Мирково :
1. Дава съгласие да се отдаде под наем недвижим имот частна общинска
собственост- хижа „Опор”, представляваща триетажна сграда със
застроена площ от 180 кв.м. в местн. „Чорбаджийско бачище” в
землището на село Смолско / АЧОС №101 от 17.10.1997г. на кмета на
Община Мирково/ чрез провеждане на търг с тайно наддаване при
следните условия:
А) минимален размер на месечния наем – 162,00 лева без ДДС
Б) максимален срок на договора – 10 години
В) дейност, за която ще се използва имота - за курортна-туристическа база
2. Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с тайно наддаване
и да сключи договор за наем.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост,
представляващи: 1) нива с площ от 20131 дка, поземлен имот № 046075 по КВС
землище с.Мирково (АЧОС № 1300 от 11.09.2013г.), 2) нива с площ 2,881 дка,
поземлен имот № 046076 по КВС землище с. Мирково(АЧОС № 1301 от
12.09.2013г.), 3) нива с площ 1,122 дка, поземлен имот № 046053 по КВС землище
с. Мирково(АЧОС № 1302 от 12.09.2013г.), 4) нива с площ 1,736 дка, поземлен
имот № 046029 по КВС землище с. Мирково(АЧОС № 1303 от 12.09.2013г.), 5)
нива с площ 2,640 дка, поземлен имот № 046052 по КВС землище с.
Мирково(АЧОС № 1304 от 12.09.2013г.), 6) нива с площ 2,790 дка, поземлен имот
№ 046026 по КВС землище с. Мирково(АЧОС № 1305 от 13.09.2013г.), 7) нива с
площ 2,200 дка, поземлен имот № 046055 по КВС землище с. Мирково(АЧОС №
1306 от 13.09.2013г.), 8) нива с площ 1,425 дка, поземлен имот № 046014 по КВС
землище с. Мирково(АЧОС № 1307 от 13.09.2013г.), 9) нива с площ 1,989 дка,
поземлен имот № 046010 по КВС землище с. Мирково(АЧОС № 1308 от
13.09.2013г.).
С 10 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 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 ЗОС 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
НРПУРОИ, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 378
ОбС Мирково :
1. Приема да се отдадат под наем имоти частна общинска собственост,
представляващи: 1) нива с площ от 2,131 дка, поземлен имот № 046075 по
КВС землище с.Мирково (АЧОС № 1300 от 11.09.2013г.), 2) нива с площ
2,881 дка, поземлен имот № 046076 по КВС землище с. Мирково(АЧОС №

1301 от 12.09.2013г.), 3) нива с площ 1,122 дка, поземлен имот № 046053 по
КВС землище с. Мирково(АЧОС № 1302 от 12.09.2013г.), 4) нива с площ
1,736 дка, поземлен имот № 046029 по КВС землище с. Мирково(АЧОС №
1303 от 12.09.2013г.), 5) нива с площ 2,640 дка, поземлен имот № 046052 по
КВС землище с. Мирково(АЧОС № 1304 от 12.09.2013г.), 6) нива с площ
2,790 дка, поземлен имот № 046026 по КВС землище с. Мирково(АЧОС №
1305 от 13.09.2013г.), 7) нива с площ 2,200 дка, поземлен имот № 046055 по
КВС землище с. Мирково(АЧОС № 1306 от 13.09.2013г.), 8) нива с площ
1,425 дка, поземлен имот № 046014 по КВС землище с. Мирково(АЧОС №
1307 от 13.09.2013г.), 9) нива с площ 1,989 дка, поземлен имот № 046010 по
КВС землище с. Мирково(АЧОС № 1308 от 13.09.2013г.).
2. Отдаването под наем на имотите изброени в т.1 да се извърши за всеки
един по отделно чрез публичен търг с тайно наддаване при следните
параметри:
А ) минимален размер на годишен наем – 15 лв/ дка без начисляване на ДДС
Б ) максимален срок на договора – 10 години
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен
търг с тайно наддаване за отдаване под наем и сключването на договор.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Мотивирани искания, отправени до кмета на Община Мирково по реда
на чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ за предоставяне на имоти, представляващи земи по
чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, за които е издадено решение на общинска служба по
земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници.
С 10 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2
от ППЗСПЗЗ, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 379

ОбС Мирково предоставя следните имоти в изпълнение на задължението
си по параграф 27, ал.2 от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ:
Акт
за общинска собственост
№

112

113

Дата

29.07.2013

29.07.2013

Общ.
собственос
т

ПУБЛИЧНА

ПУБЛИЧНА

ПИ с идентификатор

138010 по
КВС
землище
Каменица
021024 по
КВС
землище
Буново

Обща
площ
ДКА

161,631

3,223

По
предоставен
и скици
проект на:
Н-ци Стойно
Иванов
Стойнов
Н-ци Иван
Христосков
Попов

ЧАСТНА
1294

1295

29.07.2013

088003 по
КВС
землище
Мирково

4,100

29.07.2013

088026 по
КВС
землище
Мирково

1,406

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

ЧАСТНА

Н-ци Делчо
Върбанов
Михов

Н-ци Делчо
Върбанов
Михов

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост,
представляваща пасище, мера с площ от 5,091 дка, поземлен имот № 000047 по
КВС землище село Мирково ( АПОС № 111 от 24.07.2013г.).

С 0 гласа „ЗА” , 9 гласа „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и
чл.14, ал.7 и ал.2 от ЗОС, 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 и
следващи от НРПУРОИ , ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 380

ОбС Мирково не дава съгласие да се отдаде имот - публична общинска
собственост, представляваща пасище, мера с площ от 5,091 дка, поземлен
имот № 000047 по КВС землище село Мирково ( АПОС № 111 от 24.07.2013г.).

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Предложение за направа на четири автобусни спирки на две нови места
в село Мирково.

С 8 гласа „ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Мирково
взе:
РЕШЕНИЕ № 381

ОбС Мирково реши:
1. Да се изградят 4 /четири/ нови автобусни спирки, две в района на стадиона
в село Мирково и 2 в района на стопанския двор на село Мирково.
2. Възлага на кмета на Община Мирково да организира изграждането на
спирките, в това число и провеждане на съответните процедури по
въвеждането им в експлоатация.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Приемане Годишна програма за дейността на читалищата на
територията на Община Мирково за 2014година.

С 5 гласа „ЗА” и 5 гласа „ПРОТИВ” от общо 11 присъстващи общински
съветника и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за
народните читалища, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 382
ОбС Мирково не приема Годишна програма за дейността на читалищата на
територията на Община Мирково за 2014година.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Намаляване такса отпадъци за 2014г. на фирма „ЕКОМААТ ООД

С 11 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 383

ОбС Мирково взема за сведение заявлението от Дориан Атанасов Кръчмаров
– управител на фирма „ЕКОМААТ ООД, относно: Намаляване такса
отпадъци за 2014г.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Отпускане на парични средства от бюджета на Община Мирково.

С 11 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 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 № 384

ОбС Мирково не дава съгласие да бъдат отпуснати средства от бюджета на
Община Мирково на Христина Иванова Стойнова .

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Разрешение за ползване на част от общинска постройка /бикарник
с.Буново/за отглеждане на два броя разплодници.

С 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 385

ОбС Мирково взема сведение даването на разрешение за ползване на част от
общинска постройка /бикарник с.Буново/за отглеждане на два броя
разплодници.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Приемане и утвърждава План-сметка за приходите и разходите от такса
битови отпадъци за 2014 година.

Със 7 гласа „ЗА” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.12 от ЗМСМА и чл.66,
ал.1 от ЗМДТ, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 386

ОбС Мирково приема и утвърждава План-сметка за приходите и разходите
от такса битови отпадъци за 2014 година.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Избор на представител на Община Мирково пред Асоциацията по В и
К- Софийска област.
Със 6 гласа „ЗА” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо 11 присъстващи
общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5
от Закона за водите, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 387
Общински съвет Мирково:
1. Избира Цветанка Петкова Йотина – кмет на Община Мирково за
представител на Община Мирково пред Асоциацията по В и К- Софийска
област за вземане на решения от името на общината в Общото събрание
на Асоциацията.
2. Дава мандат на представителя на Община Мирково да гласува „ЗА”
приемане на Регионалния план на В и К системите и съоръженията на
обособена територия „ВиК“ ЕООД – София.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно Отмяна на Решение № №321 по Протокол №25/29.08.2013г., Решение
№322 по Протокол №25/29.08.2013г., избор на представител на Община Мирково в
Общото събрание на акционерите на МБАЛ Пирдоп, член на Надзорен съвет и
член на Управителен съвет на МБАЛ Пирдоп.
Със 7 гласа „ЗА”, 1 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от 11
присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА и
чл. 9, чл. 14 и чл. 17 от НУПООЧКТД , ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 388
ОбС Мирково:
1. Отменя Решение №321 по Протокол №25/29.08.2013г.
2. Отменя Решение №322 по Протокол №25/29.08.2013г.
3. Определя за свой представител в Общото събрание на акционерите на
МБАЛ – Пирдоп /г-жа Цветанка Петкова Йотина – кмет на Община
Мирково.
4. Приема проекта за устав с двустепенна форма на управление и дава
мандат на своя представител да гласува за него.
5. Възлага на своя представител г-н/г-жа Йотина, да предложи на общото
събрание за член на управителните органи в МБАЛ – Пирдоп АД, г-н
Мирослав Стамов за член на Надзорен съвет .

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

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

ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 28 / 21.11.2013 година
Относно: Кандидатстване в ПУДООС за отпускане на финансови средства за
реализация на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на село Смолско,
община Мирково“

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от 11
присъстващи общински съветника и на основание Чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, , ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 389
1. Общински съвет Мирково дава съгласие Община Мирково да кандидатства за
получаване на финансова помощ от ПУДООС с проект „ Реконструкция на
водопроводна мрежа на село Смолско, община Мирково“.
2. Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование „
Реконструкция на водопроводна мрежа на село Смолско, община Мирково“
съответстват на приоритетите от Плана за развитие на Община Мирково
2007-2013г.
3. Възлага на Кмета на Община Мирково да извърши необходимите действия за
кандидатстването пред ПУДООС.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Председател на ОбС Мирково..............
/инж.Петър Мутафов/

