ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

ДО Г-Н/Г-ЖА… … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … ..
П О К А Н А
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка
с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА
СВИКВАМ:
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР на заседание на 19.12.2017г.
/вторник/ от 9.30 часа в Младежки културно информационен център
„Европа“ гр.Радомир при следния
ДНЕВЕН РЕД:
I.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
I.1.План за работа на Общински съвет-Радомир /приоритетни
теми за разглеждане на заседания/ през 2018 година, вх.№ С227/08.12.2017 г.
Вносител: Светослав Кирилов-председател на ОбС-Радомир
I.2.Докладна записка, вх.№ С-228/08.12.2017 г., относно
определяне представител на община Радомир в областната
комисия по изготвяне на областна здравна карта.
Вносител: Светослав Кирилов-председател на ОбС-Радомир
I.3.Докладна записка, вх.№ С-223/07.12.2017 г., относно
приемане на Отчет за дейността на местната комисия по чл.8, ал.2
от ЗУПГМЖСВ.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.4.Докладна записка, вх.№ С-220/07.12.2017 г., относно
промени в групите общински жилища.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.5.Докладна записка, вх.№ С-218/05.12.2017 г., относно
определяне размера на такса „битови отпадъци“ за периода
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
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Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.6.Докладна записка, вх.№ С-216/01.12.2017 г., относно
изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци в община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.7.Докладна записка, вх.№ С-226/08.12.2017 г., относно
актуализация на капиталовите разходи за 2017 г.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.8.Докладна записка, вх.№ С-225/08.12.2017 г., относно
подготвителни действия за предоставяне на концесия на
общински обекти – публична общинска собственост.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.9.Докладна записка, вх.№ С-215/29.11.2017 г., относно
удължаване срока за погасяване на отпуснат временен безлихвен
заем на „МИГ Радомир-Земен“ с Решение № 78 по протокол № 4
от 25.04.2017 г. на Общински съвет-Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.10.Докладна записка, вх.№ С-224/08.12.2017 г., относно
допълнително финансиране на ОУ „Христо Ботев“ село Дрен.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.11.Докладна записка, вх.№ С-219/07.12.2017 г., относно
продажба на общинска недвижима собственост – поземлен имот
с идентификатор 61577.503.6, находящ се в град Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.12.Докладна записка, вх.№ С-221/07.12.2017 г., относно
отдаване под наем на общински имот-публична общинска
собственост, представляващ четири бивши класни стаи,
находящи се на първи етаж в училищната сграда на село Друган,
за извършване на шивашки услуги.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.13.Докладна записка, вх.№ С-222/07.12.2017 г., относно
отдаване под наем на общински недвижим имот – публична
общинска собственост, представляващ общинско помещение,
находящо се на първи етаж в сградата на кметство село Дрен, за
извършване на първична извънболнична помощ.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.14.Докладна записка, вх.№ С-231/08.12.2017 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани – ливада,
находяща се в землището на село Долна Диканя, м.“Загрането“.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
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I.15.Докладна записка, вх.№ С-232/08.12.2017 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани – ливада,
находяща се в землището на село Прибой, м.“Търницата“.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
I.16.Докладна записка, вх.№ С-233/08.12.2017 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани – имоти,
находящи се в село Байкалско.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
I.17.Докладна записка, вх.№ С-234/08.12.2017 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани – нива, тревни
насаждения, находящи се в землището на с.Байкалско,
м.“Бресто/Варници/ и м.“Анджи валог“.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
I.18.Докладна записка, вх.№ С-235/08.12.2017 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани – ливада, нива,
находящи
се
в
землището
на
село
Байкалско,
м.“Янчовото/Краище“ и м.“Старо седелище/Грън.“.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
I.19.Докладна записка, вх.№ С-230/08.12.2017 г., относно
отпускане финансова помощ на Делянка Георгиева Постолова –
майка и попечител на Александра Емилова Постолова – жители
на село Дрен, община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
Председател на Общински съвет-Радомир
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