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

РЕШЕНИЕ № (П) – 145/04.05.2016 година
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-109/04.05.2016г. от
Светослав Кирилов-председател на Общински съвет–Радомир, направено по реда на чл.90,
ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, относно , дарение на общински имот
отреден за църква в гр. Радомир, кв. „Върба“ и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34,
ал.4 и чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.1, т.7 от наредба за
общинската собственост и на основание чл.90, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействие му с
общинската администрация и приложените документи Общински съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ № (П) – 145/04.05.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1.ДАРЯВА на църковното настоятелство при църквата „Св. Вмчк Георги
Победоносец“ – гр. Радомир, кв. „Върба“, регистрирано с писмо № 1130/20.12.2012г. правото
на собственост на Поземлен имот с идентификатор 61577.506.182 /шестдесет и една
хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка, сто осемдесет и
два/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед
РД-18-75/10.11.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед:
няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Радомир, п.к. 2400, ул.
„Панагюрище“ Площ: 3 686 кв.м. /три хиляди шестстотин осемдесет и шест квадратни
метри/; Трайно предназначение на територията : Урбанизирана; Начин на трайно
ползване: Ниско застрояване /до 10 м./; Стар идентификатор: няма; Номер на предходен
план: 182, квартал: 43, парцел І, при граници на имота: Имоти с идентификатор №№
61577.506.3059; 61577.506.339;
61577.506.581; 61577.506.316; 61577.506.582; 61577.506.3058,
актуван с АОС №3429/28.04.2016г.
2.ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да издаде заповед и да сключи договор за
дарение, съгласно ЗОС и Наредба за общинската собственост.

лично.

ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ – 21 общински съветници - всички уведомени
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 15 общински съветници, от тях:
„ЗА” - 15 общински съветници;
„ПРОТИВ” - няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ

