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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

От протокол  № ХХХІV/ 27.04.2010 година 
 
 Относно: Отчет за дейността на  Народно читалище „Христо Ботев” с. Мирково за 
2009 г.  
 
   С 10 гласа „ ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 
читалища, Общински съвет Мирково  взе:  
 

РЕШЕНИЕ № 276 
     Приема отчета за дейността на Народно читалище „ Христо Ботев” с. Мирково 
за 2009 година. 
 
 
 Относно:  Отчет за дейността на  Народно читалище „Светлина” с. Буново за 2009 г. 
 
   С 10 гласа „ ЗА  от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 
читалища, Общински съвет Мирково  взе:  

РЕШЕНИЕ № 277 
   Приема отчета за дейността на Народно читалище „Светлина”   с. Буново, община 
Мирково за 2009 година. 
 
   
 
 Относно: Отчет за дейността на  Народно читалище „Отец Паисий” с.Смолско за 2009 
г                                                                                                   
 
   С 10 гласа „ ЗА”  от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 
21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
народните читалища, Общински съвет Мирково  взе:  

РЕШЕНИЕ № 278 
   Приема отчет за дейността на Народно читалище „Отец Паисий” с. Смолско, 
община Мирково за 2009 година. 
  
   
 Относно: Отчет за изпълнение на общинска програма за управление на отпадъците на        
Община  Мирково с период на действие 2007 – 2012 г.  
 

   С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 
21, ал. 1, т. . 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 79 ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 29, ал. 1 т. 1 и чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, ОбС 
Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 279 



    Приема отчет за изпълнение на общинска Програма за управление на отпадъците 
на Община  Мирково ( 2007 – 2012 г.) за 2009 г. 
                                                                                                      
 
Относно: Програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост в    
община Мирково  за 2010 година. 
 
   С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост и чл. 4 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 280 
    Приема Програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост в 
община Мирково  за 2010 година. 
 
 
Относно: Кандидатстване по проект „ „Подобряване на енергийната ефективност в ОУ 
„    Георги Бенковски” ”  с. Мирково.  
   С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 
21, ал. 1. т. 8, т. 12 и  т. 23 от ЗМСМА , ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 281 
1. Дава своето съгласие Община Мирково да кандидатства за подпомагане по 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/ 
2010  „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” , 
Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: 
” Дребномащабни инвестиции” от Оперативна програма „ Регионално 
развитие” 2007 – 2013 г. 

2. Потвърждава, че всички дейности, които ще се извършат по проект с 
наименование: „ Подобряване на енергийната ефективност в ОУ „ Георги 
Бенковски”, община Миркво”, отговарят на приоритетите от Плана за 
развитие на Община Мирково 2007-2013 година и Плана за Енергийна 
ефективност на Община Мирково 2007-2013 

3. Възлага на Кмета на Община Мирково да сключи договор за извършване на 
енергиен одит на сградата на ОУ „ Георги Бенковски” и изготвяне на проект за 
осъществяване на енергоспестяващите мерки. 

4. Дава своето съгласие Община Мирково да съфинансира инвестицията с 15%. 
 

 
Относно: Молба от Вела Радева Величкова - жител на село Каменица за отпускане на   
финансова помощ. 

 
С 8 гласа „ ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 11 
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от ЗМСМА,  ОбС 
Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 282 
Приема за сведение  молбата от Вела Радева Величкова - жител на село Каменица. 
 
 
 
Относно: Писмо от Областния управител на Софийска област, относно: Провеждане на 
29-то редовно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Св. Анна” – София АД.                                                                                            
 
 



С 11 гласа „ ЗА”  от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, 
ал. 1. т. 9 и т. 23 от ЗМСМА,   ОбС Мирково взе: 

 
РЕШЕНИЕ № 283 

ОБЩИНА МИРКОВО ДА СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА на редовното общо събрание 
на акционерите (ОС) на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
"СВЕТА АННА" СОФИЯ” АД, което ще се проведе на 05. 05. 2010 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 (2010-
03-23-09-08-46)  ОТ Красимир Василев Живков – 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:  

№ ДНЕВЕН РЕД НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ 

1. Приемане на доклад на СД за дейността 
на дружеството през 2009год. 

По лична преценка 

2. Одобряване на ГФО на дружеството за 
2009 год. 

По лична преценка 

3. Приемане на консолидирания доклад за 
дейността за 2009 год. 

По лична преценка 

4. Приемане на консолидирания ГФО за 
2009 год., заверен от дипломиран 
експерт-счетоводител. 

По лична преценка 

5. Разпределение на печалбата на 
дружеството за 2009 год. 

По лична преценка 

6. Освобождаване от отговорност на 
членовете на СД за дейността им през 
2009 год. 

По лична преценка 

7. Вземане на решение за изплащане на 
допълнително възнаграждение на 
изпълнителния директор за 2009 год., 
съгласно т. 6.7 и т. 6.8 от договора за 
възлагане на управлението 

По лична преценка 

8. Избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2010 год. – Радка 
Маринова Боевска 

По лична преценка 

9. Промяна в капитала на дружеството ПРОТИВ – в тази си част 
поканата противоречи на чл. 223, 
ал. 4, т. 5 от ТЗ - не е посочено 
увеличаване и/или намаляване на 
капитала ще се извърши и чрез кой 



от възможните сподоби ще се 
извърши. 

10. Промяна в Устава ПРОТИВ – в тази си част 
поканата противоречи на чл. 223, 
ал. 4, т. 5 от ТЗ - не е посочено кои 
разпоредби ще се променят и в 
какво ще се състои промяната. 

11. Разни ПРОТИВ – в тази си част 
поканата противоречи на чл. 223, 
ал. 4, т. 5 от ТЗ – липсват конкретни 
предложения за решения 

 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.  

 
Относно: Декларация от общински съветници, относно: Продажбата на част от 
местността Бърдо.                                                                                                   
 
С 10 гласа „ ЗА” и 1глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от общо 11 присъстващи общински 
съветника и на основание чл. 21, ал. 1. т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА,  ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 284 
   1. Приема следния текст на Декларация: 
 
 ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
   Общински съвет - с. Мирково е категорично против продажбата на част от местността 
„Бърдо”, която е естествен парк за отдих сред природата за мирковчани и място където 
се провежда събора на селото. 
   Считаме, че тази сделка е грубо потъпкване и незачитане волята на местната общност 
и местната власт. 
   Предлагаме на Областния управител г-н Красимир Живков и Министъра на 
земеделието и храните г-н Мирослав Найденов да преразгледат въпросната сделка, 
включително и от гледна точка на корупционен елемент и потърсят възможности за 
нейното отменяне. 
 
  2. Възлага на Кмета на община Мирково да изпрати Декларацията до Министър- 
председателя на Република България,  Министъра на земеделието и храните и 
Областния управител на Софийска област . 

 
 

Относно: Молба и жалба от жители и собственици на недвижими имоти от с. Буново, 
относно Решения  № 267 и № 268. 
С 9 гласа „ ЗА”  и 2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински 
съветника и на основание чл. 21 ал. 1. т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,   ОбС Мирково взе 

РЕШЕНИЕ № 285 
     Общински съвет – Мирково отменя свои решения № 267  и  № 268 приети с 
Протокол № ХХХІІІ от 05.03.2010 год.  
 
 
 
 



Относно: Отчет за приходите и разходите на „Мирково”ЕООД за 2009 год.                                                                  
 
С 6 гласа „ ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ”  и 4 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 
присъстващи общински съветника и на основание чл 21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, 
във връзка с чл.147  и чл.137, ал. 1, т.3  от Търговския закон,   ОбС Мирково взе: 

РЕШЕНИЕ № 286 
1. Приема  Отчета за приходите и разходите на  „Мирково” ЕООД  за 2009 

год.. 
2. Не разпределя печалба, поради липса на такава. 

 
 
  Относно: Жалба от Борис Емилов Йотин, жител на с. Мирково за опасена нива от 35   
декара, стопанисвана от него, от коне на фирма, добиваща дърва в местността 
„Гълъбец”.   

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

РЕШЕНИЕ № 287 
      Във връзка с жалбата на Борис Емилов Йотин да се приложат разпоредбите на  
Наредбата за опазване на обществения ред в община Мирково. 

 
       
 
 

 
 
 
 
 

 
Протоколист:…………                                                               Председател:………….. 
  /Искра Каменовска/                                                                              /Павел Данкин/ 
 
 


