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 27.02.2018г.
/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-40/16.02.2018 г., относно Отчет за
изпълнение на годишен план за дейностите за подкрепа за личностно
развитие на Община Радомир за 2017 г.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
I.2.Докладна записка, вх.№ С-34/16.02.2018 г., относно Отчет за
изпълнение на програма за опазване на околната среда на територията
на Община Радомир и отчет за изпълнение на програмата за
управление на дейностите по отпадъците на територията на Община
Радомир. Екологични проблеми по населени места и мерки за
отстраняването им.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
I.3.Годишен финансов отчет за 2017 г. на „Байкал 1“ ЕООД, вх.№
С-26/14.02.2018 г.
Вносител: Кирил Кирилов – ВрИД управител на „Байкал 1“ЕООД
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I.4.Докладна записка, вх.№ С-29/16.02.2018 г., относно учредяване
безвъзмездно право на ползване на имот-частна общинска собственост
– две помещения от първи етаж и цял втори етаж от сграда, находяща
се на ул.“Кирил и Методий“ № 19.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
I.5.Докладна записка, вх.№ С-30/16.02.2018 г., относно учредяване
безвъзмездно право на ползване на имот-частна общинска собственост
– помещение, находящо се в град Радомир, ул.“Батенберг“ № 24, за
клуб на хора с увреждания.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
I.6.Докладна записка, вх.№ С-31/16.02.2018 г., относно отдаване под
наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост –
общинско помещение /здравна служба/, находящо се на първи етаж в
сградата на „Общински дом“ с.Долни Раковец, Община Радомир.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
I.7.Докладна записка, вх.№ С-32/16.02.2018 г., относно отдаване
под наем на общински имот-публична общинска собственост –
общинско помещение, находящо се в сградата на кметство с.Дебели
лаг, Община Радомир, за извършване на пощенски услуги.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
I.8.Докладна записка, вх.№ С-28/16.02.2018 г., относно продажба на
общинска недвижима собственост – поземлен имот с идентификатор
61577.504.306 гр.Радомир.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
I.9.Докладна записка, вх.№ С-39/16.02.2018 г., относно продажба на
общинска недвижима собственост – поземлен имот с идентификатор
61577.501.103 в гр.Радомир, ул.“Райко Даскалов“.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
I.10.Докладна записка, вх.№ С-35/16.02.2018 г., относно приемане
на решение съгласно чл.6 от Наредба за общинската собственост за
изразяване на предварително съгласие за започване на процедура по
изменение на регулация, с която се засяга част от тротоар – имот
общинска публична собственост.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
I.11.Докладна записка, вх.№ С-36/16.02.2018 г., относно приемане на
решение за изработване на подробен устройствен план-план за
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застрояване и одобряване на задание за същия в обхват ПИ 115108 по
КВС на с.Извор, Община Радомир.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
I.12.Докладна записка, вх.№ С-33/16.02.2018 г., относно
предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
I.13.Докладна записка, вх.№ С-37/16.02.2018 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ
по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани – ливади, находящи се в
землището на село Извор, Община Радомир.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
I.14.Докладна записка, вх.№ С-38/16.02.2018 г., относно предоставяне
на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на
ОСЗ-Радомир, на граждани – тревни насаждения в землището на село
Чуковец, Община Радомир.
Вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
Председател на Общински съвет-Радомир
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