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 29.05.2018г.
/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-88/15.05.2018 г., относно
Информация за функционирането и развитието на културните
институции в Община Радомир за 2017 г.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.2.Докладна записка, вх.№ С-93/18.05.2018 г., относно
Информация за състоянието на чистотата и хигиената в град Радомир
и на населените места в общината.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.3.Докладна записка, вх.№ С-101/18.05.2018 г., относно приемане
на годишен план за действие по изпълнението на общинска стратегия
за развитие на социалните услуги в Община Радомир за 2019 година.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.4.Докладна записка, вх.№ С-96/18.05.2018 г.,относно определяне
на представител на Община Радомир в управителния съвет на СНЦ
„МИГ-Радомир-Земен“.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.5.Докладна записка, вх.№ С-97/18.05.2018 г., относно
предоставяне на финансов ресурс под формата на безлихвен заем на
„Медицински център-Радомир“ ЕООД.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
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I.6.Докладна записка, вх.№ С-99/18.05.2018 г., относно издаване на
запис на заповед от община Радомир в полза на УО на ОП „Развитие
на човешките ресурси“, обезпечаващ авансово плащане по договор и
по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ за Проект
„Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство
в община Радомир“ сключен между Община Радомир и Министерство
на труда и социалната политика.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.7.Докладна записка, вх.№ С-100/18.05.2018 г., относно подаване
на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.Интегрирани
мерки за подобряване достъпа до образование“-компонент 1 по ОП
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.8.Докладна записка, вх.№ С-102/18.05.2018 г., относно определяне
терен за монтиране на паметна плоча върху морена в кв.“Върба“ град
Радомир, Община Радомир, област Перник с изписани имена на
загиналите в Балканските войни /1912-1913 г./, Първата световна война
/1914-1918 г./ и загиналите във Втората световна война /1939-1945 г./.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.9.Докладна записка, вх.№ С-94/18.05.2018 г., относно приемане на
решение за изработване на подробен устройствен план-регулация и
застрояване с цел създаване на възможност за разширяване на
гробищния парк в кв.“Върба“, град Радомир.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.10.Докладна записка, вх.№ С-103/21.05.2018 г., относно отдаване
под наем на терен-публична общинска собственост, находящ се в
гр.Радомир, в двора на МКИЦ „Европа“ – до изхода на подлеза под
ул.“Райко Даскалов“.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.11.Докладна записка, вх.№ С-89/17.05.2018 г., относно продажба
на общинска недвижима собственост – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 61577.502.2773.1.36, находящ се в гр.Радомир,
пл.“Войнишко въстание“ № 2, бл.4, вх.В, ет.1, ап.4.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.12.Докладна записка, вх.№ С-90/17.05.2018 г., относно продажба
на общинско жилище – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
61577.502.2775.2.10 в гр.Радомир, ул.“Христо Ботев“ № 15, вх.А, ет.4,
ап.10.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.13.Докладна записка, вх.№ С-91/17.05.2018 г., относно продажба
на общинско жилище – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
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61577.502.2775.2.12 в гр.Радомир, ул.“Христо Ботев“ № 15, вх.А, ет.4,
ап.12.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.14.Докладна записка, вх.№ С-92/17.05.2018 г., относно продажба
на общинска недвижима собственост – УПИ I-26 в кв.1 по плана на
село Долни Раковец, Община Радомир.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир
I.15.Докладна записка, вх.№ С-95/18.05.2018 г., относно отпускане
финансова помощ на Илиана Методиева Ананиева от град Радомир.
Вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
Председател на Общински съвет-Радомир
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