
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 26.09.2014г. /петък/  от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 30.09.2014г.,    
39-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация 
Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и 
нормативна уредба към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки: 

 

1. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № 
ОбС-01-62 от 18.09.2014 год. на Община Мирково 
Относно: Издаване на 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 № 

23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 

“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., 

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 

сключен между община Мирково и Държавен фонд „Земеделие” – 

Разплащателна агенция за изпълнение на дейностите по проект № 23/321/01309 

- “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково” 

Докладва: Цветелина Костова 
 

2.      Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. 
№ ОбС-01-59 от 12.09.2014 год. на Община Мирково 
Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мирково към 30.06.2014 

год.  

Докладва: Ненка Кръстева 
 

3.   Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № 
ОбС-01-63 от 19.09.2014 год. на Община Мирково 
Относно: Актуализация на разпределение на средствата за капиталови разходи 

на Община Мирково за 2014 год.  
Докладва: Ненка Кръстева 



4. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № 
ОбС-01-64 от 19.09.2014 год. на Община Мирково 
Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг  

Докладва: Ненка Кръстева 
 

5. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № 
ОбС-01-60 от 16.09.2014 год. на Община Мирково 
Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 

представляващ зъболекарски кабинет на II-ри етаж в Здравната служба на 

село Смолско с площ 23 кв.м. заедно с находящото се в него оборудване /АЧОС 

№ 1298 от 09.08.2013 г. на Кмета на община Мирково/  
Докладва: Иванка Червенкова 

 
6. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № 

ОбС-01-61 от 17.09.2014 год. на Община Мирково 
Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 

представляващ помещение на третия етаж в Здравната служба на село 

Мирково с площ 37 кв.м. заедно с находящото се в него оборудване /АЧОС № 

3/103/ от 05.10.1998 г. на Кмета на Община Мирково/  
Докладва: Иванка Червенкова 

 
7.      Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. 

№ ОбС-01-57 от 10.09.2014 год. на Община Мирково 
Относно: Дофинансиране със средства от общинския бюджет за превоз на 

ученици от село Буново и село Мирково до училищата в град Златица и град 

Пирдоп 
Докладва: Цвета Попова 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

Председател на Комисията  по  

бюджет, финанси, икономика и нормативна 

 уредба към ОбС Мирково: 

 

                                                                                …………/п/….………….. 

                                                                                   /Иванка Вълева/ 


