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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6tinamirkovo@mail.bg,факс2550                                      

 
 
До г-н/г-жа………………… 

 
 

ПОКАНА 
 
  На 05.07.2013 година /петък/ от 16:30  часа, на основание чл. 23 ал. 4, т. 1. от ЗМСМА в 
заседателната зала на Община Мирково ще се проведе  24 - то заседание на Общинския 
съвет с. Мирково при следния дневен ред: 
 
 
 
1. Заявление от Павел Георгиев Павлов относно: Разрешение за удължено работно време 
след 24,00 часа  на бар – клуб в село Буново. 
 
                                                                                                  Докладва: Петър Грохчев 
 
2.  Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: 
Определяне на концесионер на водостопански обект – язовир „Исин пунар“ в землището на 
село Мирково. 

 
 
                                                                                                  Докладва: Цветанка Йотина 
 
3. Докладна записка от Цветанка Йотина – кмет на  Община Мирково относно: Определяне 
на концесионер на водостопански обект – язовир „Каменна могила“ в землището на село 
Мирково. 
                                                                                                  Докладва: Цветанка Йотина 
 
4. Докладна записка от инж. Цвета Попова – временно изпълняваща длъжността кмет на  
Община Мирково относно: Учредяване на безвъзмездно право  на строеж на недвижим 
имот – публична общинска собственост, от Община Мирково в полза на НЧ „Христо 
Ботев“ 1884 – с. Мирково. 
                                                                                                  Докладва: инж. Цвета Попова 
 
5. Докладна записка от  инж. Цвета Попова – временно изпълняваща длъжността кмет на  
Община Мирково относно:  Приемане на Наредба за управление на горските територии на 
община Мирково . 

                                                                                               Докладва: инж. Цвета Попова 
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6. Отчет на г-н Петър Грохчев  - председател на Общински съвет Мирково за периода от 
01.09.2012г. до 30.06.2013г 

                                                                                               Докладва: Петър Грохчев 
 
7.Молба от Ирина Михайлова Димитрова – представител на инициативен комитет  за 
набиране на средства в помощ на Делка Захариева Савова от гр. Златица относно:  
отпускане на средства за лечение на Делка Захариева Савова. 
 
                                                                                               Докладва: Петър Грохчев 
 
8. Докладна записка от  инж. Цвета Попова – временно изпълняваща длъжността кмет на  
Община Мирково относно: Затваряне на ОДЗ „Дора Габе“с. Мирково поради предстоящ 
планиран ремонт в сградата.  
 
                                                                                               Докладва: инж. Цвета Попова 
 
9. Докладна записка от  инж. Цвета Попова – временно изпълняваща длъжността кмет на  
Община Мирково относно: Относно изработване на ПУП за нова пътна връзка по път SFO 
1431 до ЖП гара Мирково. 

                                                                                               Докладва: инж. Цвета Попова 
 
10. Докладна записка от  инж. Цвета Попова – временно изпълняваща длъжността кмет на  
Община Мирково относно: Промяна в начина на ползване на масивна сграда, изградена в 
недвижим имот – частна общинска собственост на община Мирково, парцел I, кв.27 по 
плана на село Буново, от „Общежитие“  „Жилищна сграда“. 
 
                                                                                               Докладва: инж. Цвета Попова 

11. Докладна записка от  Добринка Илиева – председател на НЧ „Христо Ботев“ 1884г. 
село Мирково относно: Кандидатстването на Народно читалище "Христо Ботев - 1884" 
с.Мирково, Община Мирково с проектно предложение по Мярка 322  "Обновяване и 
развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007-2013 г. 

                                                                                               Докладва: Добрина Илиева 
 
 
12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, във връзка с чл.68, ал.3 
от Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково. 
 
                                                                                              
13. Други 
 
 
Председател на ОбС.................  
/Петър Грохчев/ 


