
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 25.03.2014г./вторник/  от 14,00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г  32-
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 инж.Петър Христов Мутафов – председател на  ОбС 
Мирково относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинската администрация село Мирково 
 
2. Докладна записка от инж.Петър Христов Мутафов – председател на  ОбС 
Мирково относно: Освобождаване на досегашния член  на Областния съвет на 
развитие на Софийска област и избор на нов такъв. 
                                                                                                                     
3.  Докладна записка от инж.Петър Христов Мутафов – председател на  ОбС 
Мирково относно:  Освобождаване на досегашните делегат и заместник- делегат  в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и 
избор на нов делегат и заместник-делегат на същото. 
 
4. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина - кмет на Община Мирково 
относно: Одобряване задание  за изработване на Общ устройствен план на Община 
Мирково и даване разрешение за изработването на такъв. 
 
 
5. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Молба с Вх.№ ОбС-94В-77-5/18.03.2014 г. от Венцислав Стоичков,  наемател 
по договор за наем №25/13.03.2014 год. с Община Мирково. 
 
6. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно:  Сключване на договор за замяна на придавани и отнемани части от улици с 
осови точки 128-127 и 127-102 и придавани и отнемани части от УПИ IV-208 кв.24 по 
плана на с.Буново, одобрен със заповед № 2555/1966 година на кмета на Община 
Мирково. 

 
7. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Отчет по изпълнение на бюджета на Община Мирково към 31.12.2013г. 



                              
                                                                                        
8.  Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина- кмет на Община Мирково 
относно: Приемане отчета за състоянието на общинския дълг съгласно чл.9 от Закона 
за общинския дълг. 

 

 

 

 

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


