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

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 9 от 17.04.2012 година
Относно: Предоставяне информация за състоянието на престъпността и дейността
на ПИ и мл. ПИ, обслужващи Община Мирково през 2011 година.
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 № 84
Приема информация за състоянието на престъпността и дейността на ПИ и мл.
ПИ, на звеното към РУП на МВР гр. Пирдоп, обслужващо територията на Община
Мирково през 2011 година.
......................................................................................................................................................
Относно: Смяна на Председателя на „Комисия по бюджет, финанси , икономика,
общинска собственост и нормативна уредба”, като господин Асен Юруков бъде
освободен от длъжността „Председател на Комисия по бюджет, финанси , икономика,
общинска собственост и нормативна уредба”, като на негово място, на длъжността
„Председател на Комисия по бюджет, финанси, икономика, общинска собственост и
нормативна уредба” да бъде избран общинския съветник – господин Пенчо Тодоров
Стойков. Да бъде освободен като член на „Комисия по бюджет, финанси, икономика,
общинска собственост и нормативна уредба” г- н Петър Мутафов. Да бъде избрана за
член на „Комисия по бюджет, финанси, икономика, общинска собственост и
нормативна уредба” г- жа Стоянка Македонска.
С 10 гласа „ЗА” и 1 глас”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи Общински
съветника и на основание: чл. 21, ал. 1, т.1 и чл.48 ал. 1 от ЗМСМА ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 85
1. Изменя и допълва Решение № 6 /Протокол № 4/12.12.2011 год.,/ на Общински
съвет Мирково, както следва: отменя текста „Прие „Комисия по бюджет,
финанси, икономика, общинска собственост и нормативна уредба” със следния
състав: Председател: Асен Юруков, Членове: Иванка Вълева, Стоянка
Македонска, Иванка Македонска, Петър Мутафов”
2. Приема текста: „Прие „Комисия по бюджет, финанси, икономика, общинска
собственост и нормативна уредба” със следния състав:
Председател: Пенчо Тодоров Стойков
и
Членове: Иванка Вълева
Стоянка Македонска
Иванка Македонска
Асен Юруков

.......................................................................................................................................................
Относно: Смяна на Председателя на „Комисия по устройство на територията, пътна и
селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско стопанство”, като
господин Петър Мутафов бъде освободен от длъжността „Председател на „Комисия по
устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване,
селско и горско стопанство”, и член на „Комисия по устройство на територията, пътна
и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско стопанство” като на
негово място, на длъжността „Председател на „Комисия по устройство на територията,
пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско стопанство” да
бъде избран общинския съветник – господин Асен Юруков. Да бъде избран за член на
„Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда,
благоустрояване, селско и горско стопанство” г- жа Стоянка Македонска.
С 10 гласа „ЗА” и 1 глас”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи Общински
съветника и на основание: чл. 21, ал. 1, т.1 и чл. 48 ал. 1 от ЗМСМА ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 86
1. Изменя и допълва Решение № 7 /Протокол № 4/12.12.2011 год.,/ на Общински
съвет Мирково, както следва: отменя текста Прие „Комисия по устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и
горско стопанство” със следния състав: Председател: Петър Мутафов, Членове:
Илия Македонски, Асен Юруков, Велко Лисев, Павел Данкин.
2. Приема текста: „Прие „Комисия по устройство на територията, пътна и
селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско стопанство” със
следния състав:
Председател: Асен Юруков
и
Членове: Илия Македонски
Велко Лисев
Павел Данкин
Стоянка Македонска.
......................................................................................................................................................
Относно: Смяна на Председателя на „Комисия по образование, култура, спорт,
здравеопазване, социална политика, обществен ред и вероизповедание”, като господин
Пенчо Стойков бъде освободен от длъжността „председател на „Комисия по
образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, обществен ред и
вероизповедание” и член на „Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване ,
социална политика,обществен ред и вероизповедание”, като на негово място, на
длъжността „Председател на „Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване
, социална политика, обществен ред и вероизповедание” да бъде избран общинския
съветник – господин Петър Мутафов. Да бъде избран за член на „Комисия по
образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, обществен ред и
вероизповедание” господин Асен Юруков. Да бъде освободена като член на „Комисия
по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, обществен ред и
вероизповедание” г- жа Стоянка Македонска. Да бъде избрана за член на „Комисия по
образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, обществен ред и
вероизповедание” г – жа Иванка Македонска – Гинина.

С 10 гласа „ЗА” и 1 глас”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи Общински
съветника и на основание: чл. 21, ал. 1, т.1 и чл. 48 ал. 1 от ЗМСМА ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 87
1. Изменя и допълва Решение № 8 /Протокол № 4/12.12.2011 год.,/ на Общински
съвет Мирково, както следва: отменя Прие „Комисия по образование, култура, спорт,
здравеопазване, социална политика, обществен ред и вероизповедание” със следния
състав: Председател: Пенчо Стойков, Членове: Добринка Илиева, Илия Македонски,
Стоянка Македонска, Петър Мутафов.
2. Приема текста: „Прие Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване,
социална политика обществен ред и вероизповедание” със следния състав:
Председател: Петър Мутафов
и
Членове: Добринка Илиева
Илия Македонски
Иванка Македонска – Гинина
Асен Юруков
......................................................................................................................................................
Относно: Да бъде сменен член на „Комисията по предотвратяване и отстраняване
конфликт на интереси”, като г – н Асен Юруков бъде освободен като член на
„Комисията по предотвратяване и отстраняване конфликт на интереси”, и на негово
място за член на „Комисията по предотвратяване и отстраняване конфликт на
интереси” бъде избран г- н Петър Мутафов.
С 10 гласа „ЗА” и 1 глас”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи Общински
съветника и на основание: чл. 21, ал. 1, т.1 и чл. 48 ал. 1 от ЗМСМА ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 88
1. Отменя Прие „Комисия по предотвратаяване и установяване конфликт на
интереси” със следния състав: Председател: Илия Македонски, членове: Пенчо
Стойков, Асен Юруков, Добринка Илиева, Велко Лисев и приема текста:
2. Прие „Комисия по предотвратаяване и установяване конфликт на интереси” със
следсния състав:
Председател: Илия Македонски
и
Членове: Пенчо Стойков
Петър Мутафов
Добринка Илиева
Велко Лисев.
..................................................................................................................................................
Относно: Приемане отчет на Народно читалище „Светлина – 1905г.” с. Буново.

С 9 гласа „ЗА” 1 глас „ПРОТИВ” и 2 гласа ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11
присъстващи Общински съветника и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 89
Приема отчет за дейността на Народно читалище „Светлина – 1905г.” село Буново
за изразходването на отпуснатите държавни и общински бюджетни средства и
дейността през 2011 година.
......................................................................................................................................................
Относно: Приемане отчет на Народно читалище „Христо Ботев – 1884” с. Мирково
за 2011г.
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. 6 и т. 23 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 90
Приема отчет за дейността на Народно читалище „Христо Ботев - 1884” село
Мирково за изразходването на отпуснатите държавни и общински бюджетни
средства и дейността през 2011 година.
......................................................................................................................................................
Относно: Приемане отчет на Народно читалище „Отец Паисий 1901” с. Смолско за
2011 година.
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. 6 и т. 23 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 91
Приема отчет за дейността на Народно читалище „Отец Паисий – 1901г.” село
Смолско за изразходването на отпуснатите държавни и общински бюджетни
средства и дейността през 2011 година.
......................................................................................................................................................
Относно: Приемане отчет на Народно читалище „Любен Каравелов – 1927” с.
Каменица за 2011 година
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. 6 и т. 23 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, ОбС взе:
РЕШЕНИЕ № 92
Приема отчет за дейността на Народно читалище „Любен Каравелов – 1927г.”
село Каменица за изразходването на отпуснатите държавни и общински бюджетни
средства и дейността през 2011 година.

....................................................................................................................................................
Относно: Приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по
предоставяне на социални услуги в Община Мирково 2012 година.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи Общински съветника и на основание: чл.
21, ал. 2 от ЗМСМА ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 93
Приема Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на
социални услуги в Община Мирково 2012 година.
......................................................................................................................................................
Относно: Приемане на Наредба за социално подпомагане на граждани от
бюджета на Община Мирково.
С 9 гласа „ЗА” и 2 гласа ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи Общински
съветника и на основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 94
Приема Наредба за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община
Мирково.
.......................................................................................................................................................
Относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в Община Мирково за 2012 г.
С 10 гласа „ЗА” и 1 глас ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи Общински
съветника, във връзка с чл. 21 т. 8 от ЗМСМА и на основание чл.8 ал. 9 от Закона за
общинската собственост и чл. 4 ал., от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 95
Приема актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Мирково за 2012 година по приложен списък на имотите, с
които Община Мирково има намерение да извършва разпоредителни действия, като
отдаване под наем, продажби.
......................................................................................................................................................
Относно: Избор на пълномощен представител на Община Мирково в Общото
събрание на Асоциация общински гори.
С 7 гласа „ЗА” и 4 гласа”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи Общински
съветника, на основание чл. 21 ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 96
1. Общинският съвет на Община Мирково определя в Общото събрание на АОГ
Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково, за пълномощен представител
на Общината.
....................................................................................................................................................

Относно: Кандидатстване по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на
околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен
стадий и мониторинг на околната среда
С гласа 5 „ЗА” и 6 гласа”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи Общински
съветника, във връзка с чл. 21, ал. (1), т. 19 и (2) от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 97
Община Мирково да не кандидатства по мярка 226 „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на
селските райони 2007-2013 година с проект „Устойчиво управление на горите и
опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на
горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда”.
.......................................................................................................................................................
Относно: Искане за удължаване срока на Договор № 23/321/00267 от 23.10.2009 г. по
мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., сключен между Община
Мирково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и издаване на Запис на заповед от
Кмета на общината в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща
авансовото плащане по горецитирания договор.
1.

С 11 гласа „ЗА” и от общо 11 присъстващи Общински съветника, във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4, и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.12, ал.9 и 10 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Основни услуги за населенито и икономиката в селските райони” от Програма за
развитие на селските райони 2007-2013 година, чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО)
№1974/2006 на Комисията и Договор за отпускане на финансова помощ №
23/321/00267 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г. за Проект № 23/321/00267 „Водоснабдяване на село Мирковореконструкция и модернизация - ІІ етап”, сключен между Община Мирково и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 98
1.Одобрява Запис на заповед за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/00267 от 23.10.2009 година и
упълномощава Кмета на Община Мирково да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция и в срок до 36 месеца от датата на получаване от Община Мирково на
решение/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на
изпълнители по проекта, в размер на 2 117 551.70 лева (два милиона сто и
седемнадесет хиляди петстотин петдесет и един лева и седемдесет стотинки) за

обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 23/321/00267 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. за Проект № 23/321/00267 „Водоснабдяване на село
Мирково-реконструкция и модернизация- ІІ етап”, сключен между Община Мирково и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
.......................................................................................................................................................
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на помещения за приемна и
помещение за архив в социален дом с. Мирково от Агенция за социално подпомагане,
Дирекция за социално подпомагане гр. Елин Пелин.
С 11 гласа „ЗА” и от общо 11 присъстващи Общински съветника, на основаниес чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12 ал. 3 от Закона за общинската
собственост и чл. 14 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет с. Мирково, ОбС Мирково
взе:
РЕШЕНИЕ № 99
1 . Отменя Решение №123 от Протокол №21 от 21.04.2005 г. на ОбС с. Мирково.
2. Учредява безвъзмездно право на ползване на помещения за приемна с площ от
13,125 кв. м. и 12,75 кв. м . и помещение за архив с площ от 17,625 кв. м. на втори
етаж в социален дом с. Мирково, актуван с АПОС № 5 от 16.12.1998 г. с максимален
срок на договора – 10 години.
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно
право на ползване с Агенция за социално подпомагане, Дирекция за социално
подпомагане, гр. Елин Пелин.
.....................................................................................................................................................
Относно: Продажба на активи на „МИРКОВО” ЕООД (в ликвидация).
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи Общински съветника и на основание: чл.
12, ал 2 от НУПООЧКТД И чл. 21, ал.1, т. 8, т. 9 и т. 13 от ЗМСМА , ОбС Мирково
взе:
РЕШЕНИЕ № 100
За активите, за които не са се явили участници в търга да бъдат продадени
след преговори с потенциални купувачи или наематели, като определя следната
минимална продажна цена за всеки от активите.
№

АКТИВ

Първоначална продажна цена в лева без
ДДС
1 Зърнокомбайн КЕИС модел 2166
88 210. 00
2 Плуг ПН 3 25
597. 00
3 Плуг ПН 3 25
597. 00
4 Плуг ПН 3 25
597. 00
5 Принтер
37. 00
6 Принтер
22.00
7 Скенер
22.00
......................................................................................................................................................

Относно: Отдаване под наем на хале, находящо се в бившия стопански двор в с.
Мирково, собственост на „МИРКОВО” ЕООД (в ликвидация).
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи Общински съветника и на основание: чл.
21, ал. 1, т. 23 и т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка вх. № ОбС –
024-3/02.04.2012 год чл. 12, ал. 2 и НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА
ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ОбС
с. Мирково, взе:
РЕШЕНИЕ № 101
1. „МИРКОВО” ЕООД – в ликвидация да сключи договор за наем с Борис Емилов
Йотин, с който да предостави за временно и възмездно позване своето хале, находящо
се в бившия стопански двор в с. Мирково.
2. Размерът на наема да е 200 00 лева и едновременно с него да се предвиди
ангажимент на наемателя да поддържа халето в добро състояние и да извършва за
своя сметка евентуалните ремонти.
3. Срока на договора да е 10 год., като се предвиди възможност за едностранно
прекратяване на договора от страна на наемодателя- Община Мирково, към която
ще да премине останалото след ликвидацита имущество. Необходимостта от
такава уговорка се налага впредвид наближаващия край на ликвидацията на
дружеството”МИРКОВО ЕООД”).
.....................................................................................................................................................
Относно: Упълномощаване на представител на Община Мирково в общото 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. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ, ОбС Мирково, взе:
РЕШЕНИЕ № 102
1. Дава съгласие, упълномощава и натоварва Кмета на Община Мирково госпожа
Цветанка Петкова Йотина – Кмет на Община Мирково, да упълномощи Областния
управител на Областна администрация София – област господин Красимир Живков
да представлява Община Мирково пред Общото събрание на УМБАЛ „СВЕТА АННА
СОФИЯ” АД”, като притежател на 7 139 (седем хиляди сто тридесет и девет) бр.
акции от капитала на УМБАЛ „СВЕТА АННА - СОФИЯ” АД”, със следните права:
Без ограничения да представлява Община Мирково на Общото събрание на
акционерите на УМБАЛ „СВЕТА АННА - СОФИЯ” АД”, като гласува с всички
притежавани от Община Мирково акции от капитала на УМБАЛ „СВЕТА АННА СОФИЯ” АД” по точките от дневния ред, както намери за добре, по негово
усмотрение и без ограничения, както и да подава, получава и подписва от името и за
сметка на Община Мирково всякакви документи включително и да извършва всякакви
фактически и правни действия, от името и за сметка на Община Мирково, във връзка
и по повод с упражняването на посочените по – горе права. Всички клаузи от
настоящото пълномощно да се считат изцяло и само в полза на правата на
упълномощенот лице. 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. Всички клаузи на това пълномощно да се тълкуват изцяло и само в полза на
упълномощеното лице.

3. Възлага на Кмета на общината Цветанка Петкова Йотина след обявяване на
поканата за ОС в ТР да изготви и подпише пълномощно за представляване на Община
Мирково в общото събрание на акционерите на УМБАЛ „СВЕТА АННА - СОФИЯ”
АД”, на Областния управител на София - област г – н Красимир Живков.
............................................................................................................................................
Относно: Преобразуване и управление на МБАЛ – Пирдоп.
С 10 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи Общински
съветника, на основаниес чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ №103
1. Дава право на Кмета на Община Мирково и Председателя на Общински съвет –
Мирково, съвместно да участват в преговори между представители на общините
Антон, Златица, Копривщица, Челопеч, Пирдоп, Чавдар и Мирково и излязат с
предложение за начина и формата, по която общинската болница – МБАЛ Пирдоп да
се структурира в регионална болница на общините Антон, Златица, Копривщица,
Челопеч, Пирдоп, Чавдар и Мирково.
2. Общински съвет – Мирково е съгласен Община Мирково да участва дялово в
собствеността и управлението на регионалната болница под форма и по начин,
предложени от Кмета на Община Мирково и Председателя на ОбС – Мирково за
обсъждане и приемане от Общински съвет – Мирково.
.......................................................................................................................................................
Относно: Искане от Д- р Ирина Павлова прокурист на „МБАЛ” – ПИРДОП” ЕООД,
относно: Осигуряване на карти за пътуване на пътуващ персонал от с. Мирково до
„МБАЛ” – ПИРДОП” и обратно.
С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи Общински съветника, на основаниес чл.
21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ №104
Бюджет 2012 е приет и няма възможност за отпускане на средства.
..............................................................................................................................................
Относно: Искане от Захари Тодоров Акманов – жител на с. Мирково.

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 № 105
Заявление с Вх. № ОбС-943-01-1 на г-н Захари Тодоров Акманов от с. Мирково да
бъде изпратено в поземлената комисия в гр. Пирдоп за компетентно становище.

