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 № 38 / 27.08.2014 година
Относно: Докладна с вх. № ОбС-01-49/ 20.08.2014г.- Приемане на „ Правила и
методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни
политики от общинска администрация Мирково“.

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
гласуващи общински съветника и на основание Чл.21, ал. 1, т.6 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация , ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 490

Приема „Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при
изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково“.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

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 № 38 / 27.08.2014 година
Относно: Докладна с вх. № ОбС-01-48/ 20.08.2014г.- Приемане на „Общински план за
развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г.“

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 491

Приема „Общински план за развитие на Община Мирково за периода 20142020г.“.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

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 № 38 / 27.08.2014 година
Относно: Докладна с вх. № ОбС-01-50/ 20.08.2014г.- Приемане на „ Интегриран план за
обновяване на населените места в Община Мирково за периода 2014-2020 г.“

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 492

Приема „Интегриран план за обновяване на населените места в Община
Мирково за периода 2014- 2020г.“

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

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 № 38 / 27.08.2014 година
Относно: Докладна с вх. № ОбС-01-47/ 19.08.2014г.- Отдаване под наем на част от имот
– публична общинска собственост , представляващ зъболекарски кабинет , находя се в
здравен дом с. Буново с площ 24,00 кв.м. заедно с находящото се в него оборудване.

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от
Закона за общинската собственост, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 493

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем част от
имот – публична общинска собственост, представляващ зъболекарски кабинет,
находящ се в здравен дом с. Буново, с площ 24,00 кв.м., заедно с находящото се в
него оборудване (АПОС № 16 от 13.07.1999 год. на кмета на Община Мирково) за
срок до 10 години, при първоначална наемна цена 80,00 лв./на месец (без ДДС).
2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията и
сключването на договор за наем.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

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 № 38 / 27.08.2014 година
Относно: Докладна с вх. № ОбС-01-46/ 19.08.2014г.- Отдаване под наем на част от имот
– частна общинска собственост, представляващ 2 (два) бр. павилиона, находящ се в
УПИ ХIII-546,на кооперативен пазар, кв.42 по плана на с.Мирково,с площ 9,00 кв.м.
единия, заедно с находящото се в него оборудване.

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 494

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем част от
имот – частна общинска собственост, представляващ 2 (два) бр. павилиона,
находящи се в УПИ ХІІІ-546 – за Кооперативен пазар, кв. 42 по плана на
с. Мирково, с площ по 9,00 кв.м. единия, заедно с находящото се в тях оборудване
(АЧОС № 2/102/ от 01.12.1999 год. на кмета на Община Мирково) за срок до 10
години, при първоначална наемна цена 18,00 лв./на месец (без ДДС) за всеки
павилион поотделно.
2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията,
провеждането на търга и сключването на договор за наем.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

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 № 38 / 27.08.2014 година
Относно: Докладна с вх. № ОбС-01-54/ 20.08.2014г.- Продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №119 с площ
2 093кв.м. заедно с построената върху него триетажна сграда-Училище,със застроена
площ 229,00кв. м., находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ XVI-Училище, кв.6
по плана на с. Каменица,Община Мирково.

С 6 гласа „ЗА”, 2 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 495
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
пл. № 119, с площ 2 093,00 кв.м., заедно с построената върху него триетажна сграда
– Училище, със застроена площ 229,00 кв.м. и разгъната застроена площ 687,00
кв.м., находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ ХVІ - Училище, кв. 6 по
плана на с. Каменица, община Мирково (АЧОС № 16 /116/ от 13.07.1999 год. на
кмета на Община Мирково) при начална тръжна цена, определена от лицензиран
оценител и приложена към докладната записка.
2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията на
провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за
продажба.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

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 № 38 / 27.08.2014 година
Относно: Докладна с вх. № ОбС-01-52/ 20.08.2014г.- Продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
67636.315.392 с площ 836,00 кв. м. заедно с построените върху него двуетажна сграда
със застроена площ 98,00 кв. м.,масивна сграда със застроена площ 25,00 кв.м.,масивна
сграда със застроена площ 54,00 кв.м., находящи се в с. Смолско , ул. „П.Волов“ №16,
Община Мирково.
С 6 гласа „ЗА”, 1 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 496

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67636.315.392, с площ 836,00 кв.м., заедно с построените върху него
двуетажна сграда със застроена площ 98,00 кв.м. и разгъната застроена площ
196,00 кв.м., масивна сграда със застроена площ 54,00 кв.м., масивна сграда със
застроена площ 25,00 кв.м., масивна сграда със застроена площ 54,00 кв.м.,
находящи се в с. Смолско, ул. „П. Волов” № 16, община Мирково (АЧОС № 1299
от 03.09.2013 год. на кмета на Община Мирково) при начална тръжна цена,
определена от лицензиран оценител и приложена към докладната записка.
2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията на
провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за
продажба.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

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 № 38 / 27.08.2014 година
Относно: Докладна с вх. № ОбС-01-53/ 20.08.2014г.- Продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №27 с площ
811,00кв.м. заедно с построените върху него двуетажна стопанска сграда със застроена
площ 112,00кв. м., паянтова стопанска сграда със застроена площ 38,00 кв.м., находящи
се в урегулиран поземлен имот УПИ IX-27, кв. 12. по плана на с. Буново ,Община
Мирково.
С 7 гласа „ЗА”, 1 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 497

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
пл. № 27, с площ 811,00 кв.м., заедно с построените върху него двуетажна
стопанска сграда със застроена площ 112,00 кв.м. и разгъната застроена площ 224
кв.м., паянтова стопанска сграда със застроена площ 38,00 кв.м., находящи се в
урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-27, кв.12 по плана на с. Буново, община
Мирково (АЧОС № 1207 от 02.05.2011 год. на кмета на Община Мирково) при
начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител и приложена към
докладната записка.
2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията на
провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за
продажба.
Протоколист………….
/Генка Рендакова/

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 № 38 / 27.08.2014 година
Относно: Докладна с вх. № ОбС-01-51/ 20.08.2014г.- Продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с № 000888 с площ
73,00кв.м. заедно с построения върху него навес-триор със застроена площ 69,00 кв. м.,
находящ се в местността „Кофата“землище на с. Мирково .

С 7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 498
1.
Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот
№ 000888, с площ 73,00 кв.м., заедно с построения върху него навес-триор със
застроена площ 69,00 кв.м., находящ се местността „Кофата” (Къдравец - бивш
стопански двор), землище с. Мирково (АЧОС № 9/109/ от 19.11.1999 год. на кмета
на Община Мирково) при начална тръжна цена, определена от лицензиран
оценител и приложена към докладната записка.
2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията на
провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за
продажба.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

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 № 38 / 27.08.2014 година
Относно: Докладна с вх. № ОбС-01-55/ 20.08.2014г.- Продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с № 000864 с площ 2
188,00 кв.м. заедно с построената върху него двуетажна стопанска сграда (бикарник)
със застроена площ 525,00 кв. м., находящ се в местността „Кофата“ землище на с.
Мирково .
С 6 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 499

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот
№ 000864, с площ 2 188,00 кв.м., заедно с построената върху него двуетажна
стопанска сграда (бикарник) със застроена площ 525,00 кв.м. и разгъната
застроена площ 1 050,00 кв.м., находяща се в местността „Кофата” (Къдравец бивш стопански двор), землище с. Мирково (АЧОС № 6/106/ от 01.12.1998 год. на
кмета на Община Мирково) при начална тръжна цена, определена от лицензиран
оценител и приложена към докладната записка.
2. Възлага на Кмета на община Мирково подготовката, организацията на
провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за
продажба.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

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 № 38 / 27.08.2014 година
Относно: Докладна с вх. № ОбС-01-56/ 21.08.2014г.- Сключване на договор за замяна
на придаваеми и отнемани части от улица с ОТ 51-50 и улица с ОТ 50-49-48 и
придаваеми и отнемани части от УПИ IX-38, кв. 8, по плана на махала
Скумца(Брестака) с. Каменица.

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3
и чл. 6 от Закон за общинската собственост, чл. 222 и чл. 223 от Закона за
задълженията и договорите и чл. 200 от Закона за устройство на територията,
ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 500

1.Общинският съвет Мирково дава съгласие за сключване на договор за
замяна, по силата на който: ОБЩИНА МИРКОВО, в качеството си на собственик
да прехвърли на Иванка Николова Илиева с ЕГН 5111276879, наследник на
Никола Луков Стоянов и Бойко Евтимов Стоянов с ЕГН 6505257325 правото на
собственост върху 107 кв.м, представляващи реално определена част от улица с
ОТ 51-50 и улица с ОТ 50-49-48 , в замяна на което Иванка Николова Илиева с
ЕГН 5111276879, наследник на Никола Луков Стоянов и Бойко Евтимов Стоянов
с ЕГН 6505257325, в качеството си на собственик (документ за собственост –
протокол за съдебна делба от 17.09.1991 год. на Пирдопски районен съд)
прехвърлят на ОБЩИНА МИРКОВО правото на собственост върху 107 кв.м, с
граници УПИ ІХ-38 и улица, представляващи реално определена част от УПИ ІХ38, кв. 8, мах.Скумца (Брестака) с.Каменица, съгласно застроително-регулационен
план, одобрен със Заповед № 486/ 1990 г. на председателя на народен съвет
Средногорие и влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със Заповед №
111/ 15.04.2014 год. на кмета на община Мирково, целия с площ по скица 1263 кв.
м. Стойността на заменяните реално определени части е определена по реда на чл.
41 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 32 от Наредбата за реда

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и е: А) 411,00
лв, съгласно оценка на Марияна Томчева – лицензиран оценител - за имота на
ОБЩИНА МИРКОВО. Данъчната оценка е 256, 80 лв ( двеста петдесет и шест лв
и 80 ст), съгласно съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от
ДОПК, изх. № 7315000361/ 18.07.2014 год. Б) 401,00 лв. съгласно оценка на
Марияна Томчева – лицензиран оценител – за имота на Иванка Николова Илиева
и Бойко Евтимов Стоянов. Данъчната оценка за имота на Община Мирково е
2 799, 30 лв ( две хиляди седемстотин деветдесет и девет лв и 30 ст), съгласно
удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, изх. № 7315000310/
16.06.2014 год. и 1 851, 10 лв ( хиляда осемстотин петдесет и един лв и 10 ст),
съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, изх. №
7315000312/ 17.06.2014 год.. За изравняване на стойността на заменяваните реални
части Иванка Николова Илиева и Бойко Евтимов Стоянов следва да заплатят на
ОБЩИНА МИРКОВО сумата 10,00 лв, както и другите дължими за сключване на
договора разходи (режийни разноски, местен данък, такса за вписване и др. под.)
2. Общинският съвет променя статута от ПУБЛИЧНА в ЧАСТНА
общинска собственост на прехвърлните по реда на т. 1 от Община Мирково на
Иванка Николова Илиева и Бойко Евтимов Стоянов 107 кв.м, представляващи
реално определена част от улица с осови точки ОТ 51-50 и улица с ОТ 50-49-48,
мах. Скумца (Брестака) с.Каменица, съгласно застроително-регулационен план,
одобрен със Заповед № 486/ 1990 г. на председателя на народен съвет Средноорие и
влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 111/ 15.04.2014
год. на кмета на община Мирково, поради това, че са престанали да имат
предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС.
3. Общинският съвет
обявява за ПУБЛИЧНА общинска собственост
прехвърлните по реда на т. 1 от Иванка Николова Илиева и Бойко Евтимов
Стоянов на Община Мирково 107 кв.м, представляващи реално определена част
от УПИ ІХ-38, кв.8, мах. Скумца (Брестака) с.Каменица, съгласно застроителнорегулационен план, одобрен със Заповед № 486/ 1990 г. на председателя на народен
съвет Средноорие и влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със
Заповед № 111/ 15.04.2014 год. на кмета на община Мирково, поради това че
придобиват предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

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 № 38 / 27.08.2014 година
Относно: Заявление с вх. № ОбС-94-00-14/ 25.08.2014г.- Заявление от група
животновъди от община Мирково относно:
Закупуване на препарат BUTOX PROTEKT във връзка с възникналата кризисна
сиуация със заболяването „Син език“.

С 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо
11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Мирково
взе:

РЕШЕНИЕ № 501

1. Да бъдат отпуснати финансови средства за закупуването на препарат
BUTOX PROTEKT.
2. Средствата са заложени в параграф 1015 /материали/, дейност 829 Селско стопанство и следва да се разходват от него.

Протоколист………….
/Генка Рендакова/

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

