
ОБЩИНСКИСЪВЕТ,с.МИРКОВОСОФИЙСКАОБЛАСТ 
2086, с. Мирково, община Мирково, ообл. Софийска, ул. Ал. Стамболийски” № 35, тел. 

07182/ 2286, факс : 07182 / 2550 
 
         ДО   
         ЦВЕТАНКА ЙОТИНА 
         КМЕТ НА ОБЩИНА 
         МИРКОВО 

 
ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
От протокол № ХІ / 07.07.2008 година 

Относно: 
Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация в Община Мирково. 
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.2, от 
ЗМСМА и визпълнение на чл.40,ал.1 от Закон за защита на животните ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 68 
Приема Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация в Община 
Мирково. 
 
Относно: 
Отчет за работата на общински съвет – Мирково за периода 14.ХІ.2007 г.- 30.VІ.2008година.                                             

 
С 6 гласа „ЗА” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, и на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, ОбС 

с. Мирково взе: 
РЕШЕНИЕ № 69 

Приема отчет на ОбС с. Мирково за периода 14.ХІ. 2007 година - 30.VІ.2008 година. 
 
Относно: 
Съгласие и съдействие за построяване на нов параклис в местността „Свети дух”, в близост до 
намиращият се стар параклис в с. Бенковски.                                                             
                                                                                   
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1,т .23 
от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 70 
Дава съгласие за построяване на нов параклис в местността „Свети дух”в землището на село 
Бенковски, в близост до намиращият се стар параклис при спазване на всички законови процедури 
. 
Относно: 
Молба от собственици на заведения, на територията на община Мирково, относно: Промяна на 
работното време през летния сезон.                               
 
С 3 гласа „ЗА”,6 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 общински съветника  
и на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ,  ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 71 
Не приема молбата на собственици на питейни заведения за удължаване на работното време във 
връзка с Раздел VІ, чл. 22 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на община 
Мирково. 
 
Относно: 
Предстоящо кандидатстване на Община Мирково по проект за сметосъбиране и сметоизвозване в 
Община Мирково.                                                                            
 
С 11 гласа „ЗА”, от общо 11 общински съветника  и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8.т. 12 и ал. 2 от 
ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 



РЕШЕНИЕ № 72 
1.Одобрява кандидатстване на Община Мирково по проект за сметосъбиране и сметоизвозване, 
който отговаря на основните приоритети, заложени в Плана за развитие на Община Мирково за 
периода 2007-2013 година. 
2.Одобрява кандидатстване на Община Мирково по проект за претоварна база и рекултивация на 
нерегламентираните сметища   
3.Възлага на кмета на Община Мирково да сключи договор за проектиране по настоящите 
проекти. 
 
Относно: 
Предстоящо кандидатстване на Община Мирково по проект за проектиране, изграждане и 
оборудване на модерен спортен комплекс в общинския център с. Мирково.                                                               
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 
12. и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 73 
1.Одобрява предстоящо кандидатстване на Община Мирково по проект за проектиране, 
изграждане и оборудване на модерен спортен комплекс в общинския център с. Мирково, който 
отговаря на основните приоритети, заложени в Плана за развитие на Община Мирково за 
периода 2007-2013 година.                                                                    
2.Възлага на кмета на Община Мирково да сключи договор за проектиране по настоящия 
проект. 
 
Относно:  
Предстоящо кандидатстване на Община Мирково по проект за проектиране и доизграждане на 
съществуващата спортна база (стадиона в с. Мирково). 
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 
12. и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 74 
1.Одобрява предстоящо кандидатстване на Община Мирково по проект за проектиране и 
доизграждане на съществуващата спортна база (стадиона в с. Мирково), който отговаря на 
основните приоритети, заложени в Плана за развитие на Община Мирково за периода 2007-2013 
година. 
2. Възлага на кмета на Община Мирково да сключи договор за проектиране по настоящия проект. 
 
Относно:  
Предстоящо кандидатстване на Община Мирково по проект за изграждане на водохващане, 
пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на ВиК мрежа в с. Буново и закупуване 
на земя за строеж на пречиствателната станция . 
                                                                                   
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1,т.6, т. 
8, т. 12. и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 75 
1.Одобрява предстоящо кандидатстване на Община Мирково по проект за изграждане на 
водохващане, пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на ВиК мрежа в с. 
Буново, който отговаря на основните приоритети, заложени в Плана за развитие на Община 
Мирково за периода 2007-2013 година. 
2. Възлага на Кмета на Община Мирково да сключи договор за проектиране по настоящия 
проект. 
3.Дава съгласие Община Мирково да закупи земя за строеж на пречиствателна станция за 
отпадни води в с. Буново. 
 
Относно:  
Ваканция на ОДЗ „ Дора Габе” с. Мирково през месец август 2008 година.                                                                                        
 
С 4 гласа „ЗА”, 6 гласа „ПРОТИВ”, и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и на основание чл. 21  ал1,т. 23 
от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 76 



Не приема предложението за ваканция през месец август 2008 година на ОДЗ„Дора 
Габе”с.Мирково. 
 
Относно:  
 Докладна записка от Божидар Кирилов Домбев, заместник – управител на „Мирково” ЕООД, 
относно: Решение за придобиване на нов камион, или за наемането на такъв.  
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 6,  и 
т. 8 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, ОбС с. Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 77 
Възлага на заместник управителя на „Мирково” ЕООД да закупи или наеме един брой товарен 
автомобил подходящ за осъществяване на услугата „сметоизвозване”на Община Мирково. 
 
Относно:   
 Молба от Гергана Димитрова Вацова за отпускане на парична сума за закупуване на спортно 
облекло. 
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1,т.6 и 
ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 78 
Във връзка със предстоящите международни спортни изяви на Гергана Димитрова Вацова от с. 

Мирково отпуска финансова помощ  в размер на 300.00  /триста/ лева. 
 
Относно:  
Молба от фирма „Екомаат” ООД, с управител А.Кръчмаров за наемане на апартамент- частна 
общинска собственост. 
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1,т.8 и 
ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 79 
Възлага на кмета на Община Мирково да отдаде под наем чрез конкурс ( в това число и на 
наематели, които не са медицински  служители )  апартамент находящ се на третия етаж на 
Здравна служба с. Мирково за срок от една година и минимален месечен наем от 80.00 /осемдесет 
/лева. 
 
Относно:  
Промяна в структурата на Общинска Администрация във връзка със закона за държавния бюджет и 
& 23 считано от 01.07.2008 година. 
 
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1,т.2 от 
ЗМСМА, ОбС взе 

РЕШЕНИЕ № 80 
Променя структурата на Общинска Администрация в изпълнение на & 23.ал.1 от Закон за 
държавния бюджет на Република  България за 2008 година, считано от 01.07.2008 година 
 
Относно:  
Промяна в структурата на местни дейности от – специалист „Безопасност движение и селско 
стопанство” във специалист „Екология и селско стопанство” поради факта, че Община Мирково се 
нуждае от еколог. 
 
С 10 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ от общо 11 присъстващи общински съветника и на 
основание чл. 21, ал.1,т.2 и т.23 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 81 
Променя структурата на местни дейности - от специалист „Безопасност движение и селско 
стопанство” се трансформира в специалист „Екология и селско стопанство” 
 
 




