
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 18.12.2013г./сряда/  от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 20.12.2013г  29-то 
заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация 
Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, 
благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково, където ще бъдат 
разгледани следните точки:  

                                                                                        
1.  Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 

относно:Съгласие за изработване на ПУП на основание чл.134, ал.2, т.6, като 
заинтересована страна по чл.131, ал.2 от ЗУТ.     
                                                                            
                                                                            

2. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за нова пътна 
връзка от път SFO 1431 до ЖП гара Мирково съгласно приложено задание. 
 

 
3. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 

относно: Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за застрояване на 
имоти № 085011 и № 086003 в землището на село Бенковски, Община Мирково  
и имот № 176005  в землището на село Мирково , Община Мирково, идентични 
с концесия за добив на неметални полезни изкопаеми  индустриални материали  
доломити от находище „ Миал“ съгласно приложено задание. 
 

 
4. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 

относно: Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура обслужваща концесия за добив на неметални 
полезни изкопаеми  индустриални материали  доломити от находище „Миал“ 
съгласно приложено задание. 
 

 
 

5. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, 
представляващи: 1. ПИ № 048069 по КВС землище Мирково с площ от 2,531 дка, 
актуван с АЧОС № 1197 от 13.04.2011 год.; 2. ПИ № 048021 по КВС землище 
Мирково с площ от 2,803 дка, актуван с АЧОС № 1296 от 29.07.2013: 3. ПИ  № 
047107 по КВС землище Мирково с площ  от 0,751 дка, актуван с АЧОС № 1199 



от 13.04.2011г. 4. ПИ  № 047155 по КВС землище Мирково с площ  от 1,352 дка, 
актуван с АЧОС № 1201 от 14.04.2011г, 5. ПИ  № 047175 по КВС землище 
Мирково с площ  от 3,746 дка, актуван с АЧОС № 1200 от 13.04.2011г год.  чрез 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване. 

 

 

 

 

 

Комисията  по  
устройство на територията, благоустрояване,  
пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково: 
 
                                                                                              /п/ 
                                                                                 /Павел Данкин/ 
                


