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 30.10.2018г.
/вторник/ от 9.30 часа в Младежки културно информационен център
„Европа“ гр.Радомир при следния
ДНЕВЕН РЕД:
I.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
I.1.Докладна записка, вх.№ С-191/19.10.2018 г., относно промени в
групите общински жилища.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.2.Докладна записка, вх.№ С-187/19.10.2018 г., относно
актуализация на поименен списък за капиталови разходи,
финансирани със средства от целевата субсидия на община Радомир за
2018 година и трансформиране на целевата субсидия за капиталови
разходи на община Радомир за 2018 година в целеви трансфер за
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.3.Докладна записка, вх.№ С-192/19.10.2018 г., относно изразяване
на предварително съгласие за учредяване право на преминаване
/прокарване/ през имоти общинска собственост във връзка с
изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУППП/ за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и
тласкател да отпадъчни води до ПСОВ Батановци“.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
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I.4.Докладна записка, вх.№ С-193/19.10.2018 г., относно удължаване
срока на договор № 425/24.07.2017 г. за извършване на стоматологична
/дентална/ помощ.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.5.Докладна записка, вх.№ С-188/19.10.2018 г., относно отдаване
под наем на общински имот-частна общинска собственост – общинско
помещение, находящо се в гр.Радомир, ул.“Дупнишка“ № 32 на
партерен етаж, за извършване на дейности, свързани с развитието на
спорта и здравословния начин на живот.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.6.Докладна записка, вх.№ С-189/19.10.2018 г., относно отдаване
под наем на общински имот – публична общинска собственост –
общинско помещение /лавка за закуски/, находящо се в двора на НУ
„Архимандрит Зиновий“ град Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.7.Докладна записка, вх.№ С-190/19.10.2018 г., относно отдаване
под наем на общински имот – публична общинска собственост –
общинско помещение, находящо се в сградата на кметство село Дебели
лаг, община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.8.Докладна записка, вх.№ С-194/19.10.2018 г., относно продажба
на общинска недвижима собственост – УПИ XI в кв.69 по
регулационния план на село Дрен, отреден за жилищно строителство.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.9.Докладна записка, вх.№ С-195/19.10.2018 г., относно продажба
на общинска недвижима собственост – УПИ XII в кв.69 по
регулационния план на село Дрен, община Радомир, отреден за
жилищно строителство.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.10.Докладна записка, вх.№ С-196/19.10.2018 г., относно продажба
на общинска недвижима собственост – УПИ X-536 в кв.2 по
регулационния план на село Дрен, община Радомир, отреден за
жилищно строителство.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.11.Докладна записка, вх.№ С-197/19.10.2018 г., относно продажба
на общинска недвижима собственост – УПИ IV-общ. в кв.15а по плана
на село Долна Диканя, община Радомир, отреден за жилищно
строителство.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.12.Докладна записка, вх.№ С-183/17.10.2018 г., относно приемане
на решение за допускане изработване на проект за изменение на
общия устройствен план на община Радомир в обхват поземлен имот с
идентификатор 22085.28.13 по кадастрална карта за землището на село
Долна Диканя, община Радомир.
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Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.13.Докладна записка, вх.№ С-184/17.10.2018 г., относно приемане
на решение за допускане изработване на проект за изменение на
общия устройствен план на община Радомир д обхват поземлени имоти
с идентификатори 69064.7.12, 69064.7.13 и 69064.7.14 по кадастрална
карта за землището на село Старо село, община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.14.Докладна записка, вх.№ С-186/18.10.2018 г., относно приемане
на решение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ в
обхват поземлен имот идентификатор 61577.75.143 по кадастрална карта
за землището на град Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.15.Докладна записка, вх.№ С-181/16.10.2018 г., относно отпускане
финансова помощ на Добрина Златкова Джибирска от град Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
I.16.Докладна записка, вх.№ С-182/16.10.2018 г., относно отпускане
финансова помощ на Петър Йорданов Вучков от град Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
Председател на Общински съвет-Радомир
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