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   ДО ЦВЕТАНКА ЙОТИНА 
      КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО 

 
 

ДО ДИРЕКТОРА НА                                                                                                             
ДИРЕКЦИЯ ФАД 

 
 
 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
От протокол  № ХХІІІ/ 26.05.2009 година 

 
 С 10 гласа "ЗА" и един глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински 
съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 1  от ЗОБ, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 178 
  Приема отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2009 година на 
Община Мирково по приходи и разходи 
 
 
  С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 1  от ЗОБ, ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 179 
   Приема отчет за изпълнение на разчета за капиталови разходи на община Мирково 
към 31.03.2009 година. 
 
 
С 6 гласа "ЗА" и пет 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 № 180 
Приема отчет за приходите и разходите на „ Мирково” ЕООД за 2008 година. 
 
                                                                                
С 8 гласа "ЗА" и 3 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински 
съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА  ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 181 
     1. Общински съвет дава съгласие да се отдаде под наем поземлен имот с 
кадастрален № 31 001 с обща площ от 43,004 дка в местността „ Чумина бука” в 
землището на с. Каменица за срок от шест години и за 500, 00 лева годишен наем. 
 2. Да се възложи на Кмета на Общината да проведе конкурс и да сключи договор за 
наем. 
 
С 4 гласа "ЗА"  2 гласа „ ПРОТИВ” 5 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА  ОбС 
взе: 

РЕШЕНИЕ № 182 
 Не удовлетворява молбата на Маньо Иванов Питеков, жител на с. Бенковски, 



Община Мирково, за отпускане на финансова помощ. 

 
 
С 1 гласа "ЗА" 4 гласа „ ПРОТИВ” 6 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА  ОбС 
взе: 

РЕШЕНИЕ № 183 
     Не удовлетворява искането за отпускане на финансова помощ за честване на 
празника „ Свети дух” с. Каменица 

 
 
 С 10 гласа "ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.26, 
ал.ал.1,2,3, от ЗМСМА  ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 184 
  Определя възнаграждение на Председателя на Общинския съвет  за 86 работни часа 
месечно да бъде в размер на 50 % от месечното възнаграждение на Кмета на 
Общината. 

 
 
С 11 гласа "ЗА"от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 
1, т.6 и  т.8 от ЗМСМА  ОбС взе: 

РЕШЕНИЕ № 185 
 1.Общинския съвет дава съгласие да се закупи поземлен имот №  000040 (държавна 
частна собственост) по КВС на с. Бенковски с площ от 0,409 дка с цел разполагане на 
контейнери „ Б-Б куб” с негодните за употреба пестициди за обезвреждане. 
   2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за покупко – продажба. 

 
 
 

 
Председател:………….. 
           /Павел Данкин/ 

 
 
 

 
Протоколист:………… 
/Искра Каменовска/                                         


