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 24.10.2017г.
/вторник/ от 9.30 часа в Младежки културно информационен център
„Европа“ гр.Радомир при следния
ДНЕВЕН РЕД:
І. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
І.1.Докладна записка, вх.№ С-191/16.10.2017 г., относно
изменение и допълнение на Наредбата за общинската
собственост /чл.8, ал.2 от ЗОС/, приета с Решение № 60/26.04.2013 г.
по Протокол № 4 на Общински съвет-Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.2.Докладна записка, вх.№ С-182/05.10.2017 г., относно
приемане на промяна на годишен план за ползване на дървесина
от горските територии – общинска собственост през 2017 година.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.3. Докладна записка, вх.№ С-188/12.10.2017 г., относно искане
от инициативен комитет на с. Косача, Община Ковачевци, вх. №
ОС-138/11.10.2017 г.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.4.Докладна записка, вх.№ С-186/12.10.2017 г., относно
разглеждане на предложение и приемане на решение за
присъждане на званието „Почетен гражданин на град Радомир“
по повод Деня на града – 26 октомври.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
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І.5.Докладна записка, вх.№ С-185/10.10.2017 г., относно
приемане на Програма за енергийна ефективност на Община
Радомир за периода 2017-2022 г.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.6.Отчет вх. № С-189/13.10.2017 г. , относно финансовоикономическото състояние на „Байкал 1“ ЕООД /изпълнение на
работна /бизнес/ програма/.
Вносител: инж. Кирил Кирилов-ВрИД управител на „Байкал
1“ ЕООД
І.7.Докладна записка, вх.№ С-187/12.10.2017 г., относно
актуализация на поименен списък за капиталови разходи
финансирани със средства от целевата субсидия на Община
Радомир за 2017 г. и Трансформиране на целевата субсидия за
капиталови разходи на Община Радомир за 2017 г. в целеви
трансфер за неотложни текущи ремонти на общински пътища и
на улична мрежа.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.8.Докладна записка, вх.№ С-184/10.10.2017 г., относно
продажба на общинска недвижима собственост – УПИ III в кв.78
по плана на град Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.9.Докладна записка, вх.№ С-183/09.10.2017 г., относно
отдаване под наем на терен – публична общинска собственосттерен за търговска дейност, находящ се в град Радомир,
ул.“Люлякова“.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ: /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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