
 

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

 

ДО Г-Н/ Г-ЖА………………………………….. 

 

ПОКАНА 

 
    На 27.08.2014г./сряда/  от 15:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в 
заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 38-то 
редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред: 

 

     
1. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково  относно: 

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.   
 
                                                                                    
                        Докладва: Иванка Червенкова 
 

2.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково  относно: 
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. 
 
                                                                                      Докладва: Иванка Червенкова 
 
 

3.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково  
относно:Приемане на „ Правила и методики за мониторинг, контрол и 
последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска 
администрация Мирково“ 
 
 



                 Докладва: Цветелина Костова 
4.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково  относно: 

Приемане на „Общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-
2020 г.“ 

                Докладва: Цветелина Костова 

 

5. Докладна записка от Цветанка Йотина  – кмет на Община Мирково  относно: 
Приемане на „ Интегриран план за обновяване на населените места в Община 
Мирково за периода 2014-2020 г.“ 
 

 Докладва: Цветелина Костова 
 

6. Докладна записка от Цветанка  Йотина  – кмет на Община Мирково  относно: 
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  
 

  Докладва: Иванка Червенкова 
 
 

7. Докладна записка от Цветанка  Йотина  – кмет на Община Мирково  относно: 
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 
 

 Докладва: Иванка Червенкова 
 
 

8. Докладна записка от Цветанка  Йотина  – кмет на Община Мирково  относно: 
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  
 
 

 Докладва: Иванка Червенкова 



9. Докладна записка от Цветанка  Йотина  – кмет на Община Мирково  относно: 
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 . 
 

Докладва: Иванка Червенкова 
 

10. Докладна записка от Цветанка  Йотина  – кмет на Община Мирково  относно: 
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 . 
 

Докладва: Иванка Червенкова 
 

11. Докладна записка от Цветанка  Йотина  – кмет на Община Мирково  относно: 
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.  
 
  Докладва: Иванка Червенкова 
 

12. Други 
 
 

13. Изказвания ,питания, становища и предложения на граждани по чл.68, ал.3 от 
Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково. 

Забележка: Материалите по т.3,т.4 и т.5 са на разположение за разглеждане и 
запознаване всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00ч. в залата на 
ОбС Мирково. 

 

 

 

 

        Председател на ОбС Мирково:…………/п/……………. 

                                                  /инж.Петър Мутафов/ 


