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 25.07.2017г.
/вторник/ от 9.30 часа в Младежки културно информационен център
„Европа“ гр.Радомир при следния
ДНЕВЕН РЕД:
І. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
І.1.Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и на неговите
комисии за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. /съгласно чл.27, ал.6
от ЗМСМА/, вх.№ С-138/11.07.2017 г.
Вносител: Светослав Кирилов-председател на ОбС-Радомир
І.2.Отчет за изпълнение на актовете, приети от Общински съветРадомир за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017г. /съгласно чл.44, ал.1,
т.7 от ЗМСМА/, докладна записка, вх. № С-146/14.07.2017 г.
Вносител: Пламен Алексиев –кмет на Община Радомир
І.3.Докладна записка, вх.№ С-139/13.07.2017 г., относно изменение
на Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Радомир,
приета с решение № 226/28.11.2012 г. на Общински съвет-Радомир.
Вносител: Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир
І.4. Докладна записка, вх.№ С-150/14.07.2017 г., относно даване
на съгласие за безвъзмездно поставяне на знамена и рекламно
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информационни елементи - билбордове на територията на
Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев –кмет на Община Радомир
І.5.Докладна записка, вх.№ С-144/14.07.2017 г., относно
отдаване под наем на общински обекти – частна общинска
собственост.
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.6.Докладна записка, вх.№ С-145/14.07.2017 г., относно отдаване
под наем на общински имоти – публична общинска собственост.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.7.Докладна записка, вх.№ С-147/14.07.2017 г., относно
продажба на общинска недвижима собственост – УПИ II-общ. в
кв.185 по плана на село Горна Диканя, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.8.Докладна записка, вх.№ С-148/14.07.2017 г., относно
продажба на общинска недвижима собственост – УПИ XVIII в
кв.8 по плана на село Долна Диканя, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.9.Докладна записка, вх.№ С-149/14.07.2017 г., относно
продажба на общинска недвижима собственост – УПИ XIX в кв.8
по плана на село Долна Диканя, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.10.Докладна записка,вх.№ С-140/14.07.2017 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.“Дома“.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.11.Докладна записка, вх.№ С-141/14.07.2017 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани – широколистна
гора, находяща се в землището на село Радибош, м.“Гумното“.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
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І.12.Докладна записка, вх.№ С-142/14.07.2017 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани – пасище с
храсти, находящо се в землището на село Радибош,
м.“Аризаново“.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
І.13.Докладна записка, вх.№ С-143/14.07.2017 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 Горна Диканя, м.“Кривата“ и
пасище, мера, находяща се в землището на село Горна Диканя,
м.“Комино“.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
Председател на Общински съвет-Радомир
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