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 № 33 / 23.05.2014 година
Относно: Доклад за дейността на НЧ „Светлина -1905г.“ село Буново , за
изразходването на отпуснатите държавни и общински бюджетни средства през
2013 година.

С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветник и на основание чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища,
ОбС
Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 459

ОбС Мирково приема доклада за дейността на НЧ „Светлина -1905г.“ село
Буново , за изразходването на отпуснатите държавни и общински бюджетни
средства през 2013 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 № 33 / 23.05.2014 година
Относно: Отчет за дейността на НЧ „Отец Паисий – 1901“ село Смолско за 2013
година.

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветник и на основание чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища, ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 460
ОбС Мирково приема отчета за дейността на НЧ „Отец Паисий – 1901“ село
Смолско за 2013 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 № 33 / 23.05.2014 година
Относно: Известие за не желанието на г-н Стамов да бъде член на Надзорния съвет
на „МБАЛ – ПИРДОП“ АД, и покана за предприемане на необходимите действия
за извършване на промени в съвета.

С 11 гласа „ЗА”, 0 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветник и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т 23 от
ЗМСМА във връзка с чл. 9 и чл. 14 от НУПООЧКТД и чл. 29, ал. 4 от Устава
на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП“
АД, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 461

ОбС Мирково ОСВОБОЖДАВА Мирослав Стефанов Стамов като
представител
на
Община
Мирково
в
Надзорния
съвет
на
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП“ АД,
и на следващо заседание ще избере на негово място нов такъв.

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 № 33 / 23.05.2014 година
Относно: Писмо с Вх.№ РД-32-02-2/14.04.2014г, писмени материали за редовното
общо събрание на акционерите на „МБАЛ – СВЕТА АННА“ АД и приложена
молба с вх.№ 02-487 / 28.04.2014 год., известие за предстоящо редовно общо
събрание на акционерите на „МБАЛ – СВЕТА АННА“ АД и избор на представител
на същото.
Със 7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от
общо 11 присъстващи общински съветник и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 9 и чл. 14 от
НУПООЧКТД, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 462
ОбС Мирково реши:
ОБЩИНА МИРКОВО ДА СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА на редовното общо събрание
на акционерите (ОС) на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ” АД, ЕИК 130367715, което ще се
проведе на 29. 05. 2014 год. (а при липса на кворум – на 12. 06. 2014 год.) от 10.
00 часа в сградата на лечебното заведение – град София, ж. к. “Младост 1”, ул.
“Димитър Моллов № 1, при дневен ред посочен в покана за свикване на ОС
(обявена в ТР на 20140414115625) Емил Кирилов Иванов – областен управител
на Софийска област, като същия ДА ГЛАСУВА с всички акции, притежавани
от ОБЩИНА МИРКОВО 7 139 (седем хиляди сто тридесет и девет) акции по
въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин: ПО СОБСТВЕНА
ПРЕЦЕНКА - КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ. Упълномощаването НЕ
ОБХВАЩА въпроси, които са включени в дневния ред по реда на чл. 231, ал. 1
от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ.

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 № 33 / 23.05.2014 година
Относно: Обсъждане и приемане на окончателен счетоводен баланс към
15.05.2014г. и пояснителен доклад към него на „МИРКОВО“ ЕООД / в
ликвидация/.

С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
гласували общински съветника и на основание чл. 147, във връзка с чл.273 от
ТЗ, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.51а, ал.4 от ЗОС,
във връзка с чл.5, чл.7, чл.10, ал.1, т.8 от Наредбата за упражняване правата
на общината върху общинската част от капитала на търговски дружества,
ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 463
ОбС Мирково:

1. ОДОБРЯВА счетоводен баланс на „МИРКОВО” ЕООД (в
ликвидация), ЕИК 122014128 към 15. 05. 2014 год. и пояснителния
доклад на ликвидатора на дружеството. Освобождава ликвидатора от
отговорност за дейността му като такъв.
2. КОНСТАТИРА уреждането на всички задължения на
дружеството и получаването като ликвидационен дял на цялото
имуществото, което e останало след уреждане на задълженията на
дружеството.
3. ДА СЕ ЗАЛИЧИ Дружеството от Търговския регистър при
Агенцията по вписванията.

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 № 33 / 23.05.2014 година
Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Мирково за 2015 година.
Основание: Чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.6, ал.2, т.1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, ОбС Мирково взе:

С 9 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
гласували общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от
ЗМСМА и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 464

ОбС Мирково приема Годишен план за развитие на социалните услуги в
Община Мирково за 2015 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 № 33 / 23.05.2014 година

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 година.
С 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
гласували общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т. 12 и т.23 от
ЗМСМА и чл.6, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на
детето, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 465

ОбС Мирково приема Общинска програма за закрила на детето 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 № 33 / 23.05.2014 година

Относно: Желание за наемане на имот № 141002 по КВС землище Каменица с
находяща се в имота сграда с площ 488 кв.м. и находяща се в имот № 141005 по
КВС землище Каменица, махала „Скумца“ сграда с площ 148 кв.м.
С 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
гласували общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 466
ОбС Мирково взема за сведение заявлението с Вх.№ РД-94Г-110-1/26.03.2014г.
на Георги Иванов Георгиев.

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 № 33 / 23.05.2014 година
Относно: Вземане под наем на общински сгради в село Каменица

С 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
гласували общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 467
ОбС Мирково взема за сведение заявление на фермери от село
Каменица с Вх.№ ОбС-94-00-6/09.04.2014г.

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 № 33 / 23.05.2014 година

Относно: Отпускане средства за ремонт на параклис „Св.Дух“ в село Бенковски.
С 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
гласували общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 468
ОбС Мирково реши:
1. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 2 500 /две хиляди и
петстотин/ лева от бюджета на Община Мирково за ремонт на
параклис „Св.Дух“ в село Бенковски.
2. Средствата са заложени в параграф 1020 /външни услуги/, дейност
Други дейности по културата и следва да се разходват от него.

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 № 33 / 23.05.2014 година
Относно: Изявено желание за наемане на земя в село Смолско.
С 11 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
гласували общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 469
ОбС Мирково взима за сведение молба с Вх.№ РД-94В-48-1/15.05.2014г.

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 № 33 / 23.05.2014 година
Относно: Ползване на дървесина от Общински горски територии по предписание
в протокол от 15.04.2014 год. от съвместна проверка на РД Г- София и ЛЗС-София.

С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
гласували общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.111, ал.4, т.1 от ЗГ, чл.5, ал.3 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 470
ОбС Мирково реши:
1. На основание чл.5, ал.3 от Наредбата за условията и реда възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, ОбС Мирково приема представения план- извлечение
за ползване през 2014 година в горските територии- общинска
собственост на Община Мирково по начина за ползване на дървесина,
както следва:
1.1. По чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ / чрез продажба на стояща дървесина на
корен/ в следните подотдели – 119 „ф“, 121 „п1“, 124 „ю2“, 137 „б“,
137 „д“, 141 „и“, 141 „к“, - 790 куб.м.
2. На основание чл.7, ал.3 от Наредбата за условията и реда възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, ОбС Мирково определя обема на ползването на
дървесина по представения план-извлечение за 2014г да е в размер на

790 куб.м лежаша маса, който не е част от средно-годишното ползване
на дървесина по ЛУП 2010 година.
3. За извършване на услугата „ маркиране и сортиментиране на
дървесина от ЛФ 2014г. на насаждения по одобрен план-извлечение за
ползване за 2014 г.“ да бъде проведена процедура съгласно чл.10, ал.8 и
чл.12 от Наредбата за условията и реда възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти и да бъде
сключен договор с фирмата представила най-добрата оферта /найниска цена и съответно най-кратък срок за изпълнение/.
3.1.

Цените, над които не могат да се разглеждат оферти:
Категория дървесина

мярка

Едра
Средна
Дребна
Дърва

Куб.м.
Куб.м.
Куб.м.
Пр.куб.м.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

Разценка лв./м3 без
ДДС
1,40
1,60
2,00
2,00

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
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ДО
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИРКОВО
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От протокол № 33 / 23.05.2014 година

Относно: Молба от Любен Радославов Петров относно: Отпускане на еднократна
парична помощ.
С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
гласували общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 471
ОбС Мирково реши:
1. Да бъдат отпуснати финансови средства на лицето Любен Радославов
Петров от село Мирково, за лечение след представяне на разходо
оправдателен документ.
2. Средствата са заложени в параграф 4214 /помощи по решение на
Общински съвет/, дейност Общинска администрация и следва да се
разходват от него.

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 № 33 / 23.05.2014 година
Относно: Постъпило искане от ОСЗ Пирдоп, във връзка с обезщетяване със
земеделски земи от общинския поземлен фонд.

С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
гласували общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и
§27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ обн. ДВ, бр.62/2010 г, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 472
ОбС Мирково:
1. Kонстатира, че от документите : Искане с Вх.№ 16-01-3/19.02.2014 г.,
Писмо с Вх.№ РД – 16-01-4/20.03.2014 г. и Писмо с Вх.№ РД – 16-01-4/14.04.2014
г., постъпили в общината от Общинска служба по земеделие – гр. Пирдоп.
1.1. Не се установява идентичност на който и да е от имотите с номера от 1
до 15 от Препис Решение №18/1К за възстановяване правото на собственост на
земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището
на село Каменица на Стойно Иванов Стойнов, издадено от ОСЗ Пирдоп с имот
№ 000063, съгласно скица- проект Ф 00299/16.01.2014 г., издадено от ОСЗ.
1.2. Не се установява идентичност на който и да е от имотите с номера 1 и 2
от Препис решение №18/1Б за възстановяване правото на собственост на земи
в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на
село Бенковски / 11.07.1995 г. на н-ци Стоян Тодоров Узунов, издадено от ОСЗ
Пирдоп с имот №016001, съгласно скица- проект № Ф00770/14.02.2014 г.
издадена от ОСЗ Пирдоп.
2. Да бъде уведомена ОСЗ Пирдоп, като се изпрати препис от това решение.

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 № 33 / 23.05.2014 година
Относно: Постъпило заявление от „Пролайф Технолоджи“ ЕООД за издаване на
разрешително за водовземане от язовир „Каменна могила“ за промишлени нужди и
напояване.

С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10
гласували общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от
ЗМСМА и във връзка с с чл.52, ал.1, т.3, буква „а“ от Закона за водите , ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 473
ОбС Мирково реши:
Да бъде издадено на „Пролайф Технолоджи“ ЕООД, ЕИК 831376542
разрешително за водовземане на 36 000м3/год. вода за промишлени нужди и
1 000 м3/год. вода за напояване от водите на язовир „Каменна могила“ –
публична общинска собственост, АОС №11 от 23.09.1999 г.

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 № 33 / 23.05.2014 година
Относно: Финансово обезпечаване на посещение за обмяна на опит в общината
във Виена.

С 6 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 6
гласували общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 474

ОбС Мирково реши:
1. Дава съгласие за финансиране на посещението във Виена да бъдат
изразходени средства в размер 16 000 от бюджета на общината.
2. Средствата са заложени в параграф 1020 /външни услуги/, дейност
Общинска администрация и следва да се разходват от него.

Протоколист………….
/инж.Невена Щъркова/

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

