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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

От протокол №  11 / 27.06.2012 година 
 
 
 Относно: Годишен финансов отчет за 2011 година на „Мирково” ЕООД и доклад 
поясняващ баланса. 
  С 6 гласа „ ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 9 присъстващи Общински 
съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 270 от ТЗ и чл. 
10, ал. 1 т. 3 от Наредба за упражняване правата на общината върху общинската 
част от капитала на търговски дружества, ОбС с. Мирково взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 129 
 
   1.Приема Годишния финансов отчет за 2011 година на „Мирково” ЕООД (в 
ликвидация), ЕИК 122014128 и доклад, който пояснява баланса, както и доклада на 
ликвидатора. 
..................................................................................................................................................... 
 
 Относно: Предстоящо кандидатстване на Община Мирково по мярка 313 от Програма 
за развитие на селските райони 2007-2013 год. с проект „Ландшафтен парк „Воден”. 
 
  С 9 гласа „ ЗА” от общо 9  присъстващи Общински съветника и на основание: Във 
връзка с изискванията на Наредба 32/12.09.2008г. на МЗХ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, т. 2 от Наредба 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на 
туристическите дейности” от ПРСР 2007-2013 г.,  
 

РЕШЕНИЕ №130 
 

1. Одобрява кандидатстването на Община Мирковоза получаване на безвъзмездна 
финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 
дейности” от Програма за развитие на селските райони2007-2013 г., съгласно 
реда и начина, определен от Разплащателна агенция и Министерство на 
земеделието и храните с проект „Ландшафтен парк „ Воден”. 

2. Потвърждава, че вички дейности по проект с наименование „Ландшафтен 
парк „ Воден” отговарят на приоритетите от Плана за развитие на Община 
Мирково 2007-2013г. и Стратегически план за развитие на туризма в Община 
Мирково 2010-2012 г.. 

3. Възлага на Кмета на Община Мирково да подпише договор за консултантски 
услуги и проектиране на настоящия проект. 

4. Обектите на инвестицията няма да генерират печалба, по смисъла на 
инвестицията в § 1 т. 24 от Допълнителни разпоредби на Наредба 
32/12.09.2008 г. на МЗХ. 

....................................................................................................................................................... 
    



 Относно: Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж на 
Народно читалище „Христо Ботев 1884”, с. Мирково за строителство, преустройство и 
основен ремонт на предоставената им сграда за читалищни нужди и прилежащата й 
площ – публична общинска собственост за срок до прекратаяване дейността на 
читалището, но не по – кратък от 7 години. 
 
 С 6 гласа „ ЗА” и 4 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10  присъстващи Общински 
съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; § 4 , ал. 1 и ал. 2 от Преходни и 
заключителни разпоредби от Закона за народните читалища, чл. 51, ал. 1, т. 3 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
община Мирково, във връзка с изискванията на чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба №24 ото 
29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от програма за развитие 
на селските райони за периода 2007-2013 г. 
 

РЕШЕНИЕ №131 
 
   1. Общинският съвет с. Мирково дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право 
на строеж на Народно читалище „ Христо Ботев 1884”, с. Мирково за строителство, 
преустройство и основен ремонт на предоставената им сграда за читалищни нужди 
и прилежащата й площ – публична общинска собственост за срок до прекратаяване 
дейността на читалището, но не по – кратък от 7 години 
 
 
 

  
 

    Зам.  председател на ОбС 
 /Стоянка Македонска/ 
 


