
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
2086  с. Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail:ob6tinamirkovo@mail.bg, факс 2550 

 

 
 

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

От протокол № 7/ 09.02.2012 година 
 
 
Относно:  Програма за управление мандат 2012 - 2015 година 
                                              
 
   С 5 гласа „ ЗА”, 2 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 11  
присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 1 т. 12  ОбС Мирково взе: 
 

РЕШЕНИЕ № 59 
 
  Общински съвет Мирково не приема  Програма за управление мандат 2012 - 2015 година 
на Кмета на община Мирково, госпожа Цветанка Йотина. 

............................................................................................................................................................ 
 
Относно:  Назначаване на ръководител в звено „Гора”, на основание: чл. 21, ал. 1, т. 2 и 
във връзка с с чл. 181, ал. 1, т. 1 от ЗГ. 
 
 
  6  гласа „ ЗА”  от общо 6  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 21, ал. 
1 т. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 181, ал. 1, т. 1 от ЗГ ОбС Мирково взе: 

 
 РЕШЕНИЕ № 60 

    
   Общински съвет с. Мирково дава съгласие да бъде назначен ръководител на структурно 
звено за управление на горите, при спазване на нормативната уредба от ЗГ. 
........................................................................................................................................................... 

 
Относно: Актуализиране структурата на Община Мирково и утвърждаване числеността на 
персонала. 
 
  С 6 гласа „ПРОТИВ” от общо 6  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 
21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 61 

 



  Общински съвет Мирково не одобрява  предложената структурата на Общинска 
администрация Мирково и предлага да се изготви нова, която да бъде съобразена с 
препоръките на ОбС и се разгледа на следващо заседание на ОбС с. Мирково 
............................................................................................................................................................ 
 
Относно: Назначаване на юрист към ОбС 
 
  С 6 гласа „ ЗА” от общо 6  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 29а, 
ал. 2, от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 62 

    
   1.Общински съвет с. Мирково да ползва юридическа помощ при изготвяне на 
материалите за Общинския съвет и при оформяне на решенията  и протоколите. 
  2. Възлага на Кмета на община Мирково да сключи договор с правоспособен юрист г – н 
Анатоли Христов Грънчаров  ЕГН......– адвокат САК (Софийска адвокатска колегия ) 
адрес: гр. София ул. „Аксаков” № 14 ет. 1 за правна помощ  под формата на външна 
услуга. 
 
  Относно:  Актуализиране възнаграждението на Председателя на общинския съвет с. 
Мирково. 
............................................................................................................................................................ 
 
  С 6 гласа „ ЗА” от общо 6  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 26, ал. 
1 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 63 

 
1. Общински съвет Мирково отменя решение № 12 по Протокол № 4/12.12.2011 година. 
2. Считано от 09.02.2012  год., Общински съвет Мирково определя месечното 
възнаграждение на председателя на ОбС в размер на 80% от размера на 
възнаграждението на кмета на общината при 7 /седем/ часов работен ден. 
............................................................................................................................................................ 
   Относно: Актуализиране възнаграждението на общинските съветници в Община 
Мирково. 
  С 6 гласа „ ЗА” от общо 6  присъстващи Общински съветника и на основание:  чл. 34, ал. 
1 и ал. 2  от ЗМСМА, ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 64 
 

1. Общински съвет Мирково отменя решение № 11 по Протокол № 4/12.12.2011 
година. 

2. Считано от 09.02.2012 год., Общински съвет Мирково определя месечно 
възнаграждение на общинските съветници в размер на 50% от средната брутна 
работна заплата на общинска администрация в Община Мирково, за последния 
месец от предходното тримесечие. 

 Председател ОбС:........ 
 /Петър Грохчев/ 


