
 

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

 
ПРОТОКОЛ 

                                            № ХХІV / 30.06.2009 година 
 
 
С 10 гласа "ЗА" общо 10  присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 
6 и т. 12 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 186 
1.Общински съвет с.Мирково приема Програма за ограничаване на  структурния дефицит 
на Община Мирково през 2009 година, в определените срокове.  
2.Възлага на Кмета на Община Мирково да представи и защити в Министерството на 
финансите Програмата за ограничаване на  структурния дефицит на Община Мирково 
през 2009 година. 
 
 
С 11 гласа "ЗА" общо 11  присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 
8 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 187 
1. Одобрява кандидатстването по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 
година с проект „ Рехабилитация на уличната мрежа и парк в централната част, с. 
Смолско,  общ. Мирково”, съгласно реда и начина, определен от Разплащателна агенция и 
Министерство на земеделието и храните. 
2. Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование: ” Рехабилитация на 
уличната мрежа и парк в централната част, с. Смолско,  общ. Мирково”, отговарят на 
приоритетите от Плана за развитие на Община Мирково 2007 – 2013 година. 
3.Възлага на Кмета на Община Мирково да подпише договор за проектиране на 
настоящия проект. 
 
 
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 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 188 
1. Одобрява кандидатстването по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 
година с проект „ Подобряване на енергийната ефективност, ремонт, модернизация и 
благоустрояване на прилежащия терен на ОДЗ „ Дора Габе”, с. Мирково”, съгласно реда 
и начина, определен от Разплащателната агенция и Министерство на земеделието и 
храните. 
2. Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование: „ Подобряване 
енергийната ефективност, ремонт, модернизация и благоустрояване на прилежащия 
терен на ОДЗ „ Дора Габе”, с. Мирково отговарят на приоритетите от Плана за 
развитие на Община Мирково 2007 – 2013 година.  
3.Възлага на Кмета на Община Мирково да подпише договор за проектиране на 
настоящия проект. 
 
С 10 гласа "ЗА" и 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11  присъстващи общински 
съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 189 



 

1. Допълва поименния списък за капиталави разходи за 2009 г. на община Мирково, както 
следва: 

 
№ Дейност Параграф Наименование на вложението Сума, лв. 

1 832 

 
5 100 Изкърпване на асфалтова настилка 

улица „ Васил Левски” 
41070,66 

 
2 832 5 100 Изкърпване на асфалтова настилка 

улица „Христо Ботев” 
48 929,34 
 
Резерв–10 000 

 
 
С 10 гласа "ЗА"  и 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11  присъстващи общински 
съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23. от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 190 
1. Да се заплати по 5 куб.м. дърва за огрев на обща стойност 2 000 лева, като 

средствата да бъдат отнесени по § 42 – 14 „Обезщетения и помощи по решение на 
Общински съвет”, които да бъдат доставени до домовете на всички ветерани от 
Отечествената война, по списък, съгласуван със специалист ГРАО в ОбА 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 взе: 

РЕШЕНИЕ № 191 
1. Общински съвет с. Мирково дава съгласие работното време на търговски обект –
Ресторант на Хотелски комплекс „ Св. Иван Рилски”  за периода от 01.07.2009г. до 
30.09.2009 година  да се удължи  до 02. 00 часа. 
 
 
С 6 гласа „ ЗА”, 3 гласа „ ПРОТИВ”, и два гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, от общо 11 
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21. ал. 1. т.6 и т. 23 от ЗМСМА, 
ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 192 
  1.Отпуска сумата от 2 000 лева за извършване на ремонтна дейност, във връзка с 
честване 150 години от построяване на църквата „ Въведение Богородично” с. Смолско 
след представяне на разходооправдателни документи. 
 
 
  С 8 гласа „ ЗА”, 3 гласа гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, от общо 11 присъстващи общински 
съветника и на основание чл. 21. ал. 1,т. 23. от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 193 
Община Мирково  да съдейства на г – н Цветко Балев да организира благотворителна 
изложба с цел дарителски принос за изграждане паметник на д – р Николай Велчев. 
 
 
  С 9 гласа „ ЗА” и 2 гласа гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, от общо 11 присъстващи общински 
съветника и на основание чл. 21. ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 194 
Възлага на кмета на Община Мирково да извърши необходимите от Общината 
процедури за участие  на библиотеката при читалище „ Христо Ботев” село Мирково 
 в Програма „ Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникации 
за всеки, 2009 – 2013” . 



 

С 10 гласа „ ЗА” и 1 глас глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, от общо 11 присъстващи общински 
съветника и на основание чл. 21. ал. 1 т 6 и т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 195 
Отпуска сумата от 1 000 на Инициативен комитет „50 години спорт – Мирково”. 

 
Протоколист:…………                                                                 Председател:………….. 
  /Искра Каменовска/                                                                              /Павел Данкин/ 


