
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 14.11.2014г. /петък/  от 15:00часа, във връзка с насроченото на 18.11.2014г. 41-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. Писмо от Софийски окръжен съд с изх. № 265/22.10.2014г. 
Относно: Избора за съдебни заседатели за Районен съд – Пирдоп. 
Докладва:  Председател на Софийски окръжен съд – Филип Владимиров 
 

2. Заявление от Атанас Кръчмаров с изх. № АК-09/30.10.2014г. 
Относно: Намаляване на таксата битови отпадъци за 2015год. 
Докладва:  Атанас Кръчмаров 
 

3. Докладна записка от г-жа Цвета Попова - Хрискова – Секретар на Община 
Мирково с Вх. № ОбС-020-7 от 06.11.2014 год. на Община Мирково 
Относно: Отдаване под наем на имот, управлявани от Община Мирково по чл. 

15, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Мирково – сграда в поземлен имот № 000877 

по КВС, местност „Кофата“ (Къдравец), поземлен имот № 000876 по КВС, 

местност „Кофата“ (Къдравец), в землище Мирково ЕКАТТЕ 48324, Община 

Мирково. 

Докладва: Иванка Червенкова 
 

4. Докладна записка от г-жа Цвета Попова - Хрискова – Секретар на Община 
Мирково с Вх. № ОбС-020-8 от 06.11.2014 год. на Община Мирково 
Относно: Отдаване под наем на имот, управлявани от Община Мирково по чл. 

15, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Мирково – сгради, находящи се  в поземлен 

имот № 167001 по КВС, местност „Голяма река“, поземлен имот № 166001 по 

КВС, местност „Странето“, поземлен имот № 141005 по КВС, местност 



„Скумца“, поземлен имот № 141002 по КВС, местност „Скумца“, поземлен 

имот № 000974 по КВС, местност „Старите колиби“ в землище Каменица 

ЕКАТТЕ 35821, Община Мирково. 

Докладва: Иванка Червенкова 
 

5. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № 
ОбС-01-76 от 07.11.2014 год. на Община Мирково 
Относно: Постъпило писмо от „Елаците - мед“АД с вх. № 30-08-33/14.10.2014г. 

за съгласуване на маршрут, който ще бъде използван за обслужване и извоз на 

кариерни материали от находище „МИАЛ“, Община Мирково. 
Докладва: Димитър Калоянов 
 

6. Докладна записка от г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № 
ОбС-01-77 от 07.11.2014 год. на Община Мирково 
Относно: Постъпило писмо от „Елаците - мед“АД с вх. № 30-08-30/30.09.2014г. 

за подобряване на съществуваща пътна връзка и съоръжение, които ще бъдат 

използвани за обслужване и извоз на кариерни материали от находище „МИАЛ“, 

Община Мирково. 
Докладва: Димитър Калоянов 
 

 
 
 
 
 
 

Комисията  по устройство 

 на територията, благоустрояване,  

пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково: 

                                                                                            ………/п/…..………… 

                                                                                            /Павел Данкин/ 


