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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6tinamirkovo@mail.bg,факс2550                                      

 
 
До г-н/г-жа………………… 

 
 

ПОКАНА 
 
  На 29.08.2013 година /четвъртък/ от 15:00 часа, на основание чл. 23 ал. 4, т. 1. от ЗМСМА 
в заседателната зала на Община Мирково ще се проведе  25 - то заседание на Общинския 
съвет с. Мирково при следния дневен ред: 
 
 
 
1. Докладна записка от Петър Грохчев – председател на Общински съвет в село Мирково 
относно: Промяна Правилника за организацията и дейността на общинския  съвет на 
Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
село Мирково. 
 
                                                                                                  Докладва: Петър Грохчев 
 
2.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: Приемане 
на Наредба за определяне на вида , отличителните знаци, условията и реда за получаване, 
сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло 
от служителите в общинско звено „Гора“. 

 
 
                                                                                      Докладва: инж. Добринка Балканджиева 
 
3. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: 
Кандидатстване по марка  313 от ПРСР с проект „Музей за археологическа и етнографска 
експозиция „Мирково – вчера и днес“ I етап и II етап. 
 
                                                                                                  Докладва: Блага Вълчева 
 
4.  Докладна записка от Мирослав Стамов – юрист в  Община Мирково относно: 
Определяне на лице, което да представлява Община Мирково при подписване на книгата на 
акционерите и на лице, което да представлява общината на предстоящото общо събрание  на  
акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ София“ АД, 
ЕИК 130367715. 
 
                                                                                                  Докладва: адв.Мирослав Стамов 
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5.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: 
Определяне представител на Община Мирково в Общото събрание на акционерите на 
МБАЛ Пирдоп АД и член на Съвета на директорите. 
 
                                                                                                  Докладва: Нели Кенанова 
 
 
6.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: 
Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в 
Община Мирково за 2013г. 
 
                                                                                                  Докладва: Добрина Шопова 
 
 
7.  Молба  от Дончо Петров Петров, действащ като едноличен търговец с фирма ЕТ 
„Дончо Петров“ относно: Неуредени финансови отношения с „Мирково“ ЕООД- в 
ликвидация. 
 
                                                                                                  Докладва: адв.Мирослав Стамов 
 
 
8.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: Приемане 
на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяем източник 
2013-2022г. 
 
                                                                                                  Докладва: Нели Кенанова 
 
 
9.  Молба  от  Атанас Димитров Чакандраков относно: Даване на разрешение за 
извършване на търговска дейност  в центъра на село Мирково. 

 
 

                                                                                                  Докладва: Петър Грохчев 
 
10.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: Вземане 
на решение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД 
                                                                                              Докладва: инж Цвета Попова 
 
 
 
11. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно:Отчет за 
изпълнение на бюджета на Община Мирково към 30.06.2013г. 
                                                                                              Докладва: Ненка Кръстева 
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12. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: Отдаване 
под наем на помещение с площ 9 кв.м на общински пазар с.Мирково, актувано с АЧОС №2 
от 01.12.1997г., чрез провеждане на търг с тайно наддаване. 
 
                                                                                              Докладва: Добрина Шопова 
 
13. Жалба от Иван Павлов Божков  относно: Преминаване на селскостопански животни по 
улицата и тротоара на лицето. 
                                                                                                  Докладва: Петър Грохчев 
 
14. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 
Определяне на цени за ползване на дървесни и недървесни ресурси от горските територии 
собственост на Община Мирково. 
 
                                                                                       Докладва: инж.Добринка Балканджиева 
 
15. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: Продажба 
на ПИ № 000977 по КВС на землище Каменица с площ 1,068 дка, актуван с АЧОС  № 1289 
от 02.04.2013г и ПИ № 000978 по КВС землище Каменица с площ 5,206 дка, актуван с 
АЧОС № 1290 от 02.04.2013г 
                                                                                              Докладва: Добрина Шопова 
 
16. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: Промяна в 
начина на трайно ползване от пасище, мера в нива на поземлен имот № 090004 по КВС 
землище Каменица, актувано с АПОС № 110/02.04.2013г. 
 
                                                                                              Докладва: Добрина Шопова 
 
17. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково относно: 
Кандидатстване по проект „Рехабилитация на тротоари в село Мирково“ 
 
                                                                                              Докладва: Нели Кенанова 
 
 
18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, във връзка с чл.68, ал.3 
от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково. 
 
                                                                                              
19. Други.  
 
 
 
 
 
 
Председател на ОбС.................  
/Петър Грохчев/ 
 


