ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 34
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-46/13.03.2018 г., относно приемане на Отчет за изпълнение на общинската
програма за закрила на детето за 2017 година, с вносител: инж.Димитър
Димитров-зам.кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК
„Европейски, национални и други програми и проекти, работа с децата и
младежта, спорт и туризъм“ и ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, а.1,т.1
от ЗЗД, чл.3, ал.1 от ППЗЗД и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.5, т.15 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 34

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнение на общинската програма за закрила на детето за 2017
година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 35
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-47/16.03.2018 г., относно Годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на Община Радомир за 2018 година, с вносител:
инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата и младежта, спорт и туризъм“ и ПК“Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.12 от ЗМСМА и
във връзка с чл.197, ал.3 от ЗПУО, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 35

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Годишен план на
дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община
Радомир за 2018 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 36
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-54/16.03.2018 г., относно Информация за дейността на общинската
администрация по изпълнение на Наредба № 1 за обществения ред на
територията на Община Радомир и състоянието на престъпността на
територията на Община Радомир, с вносител: инж.Димитър Димитровзам.кмет на Община Радомир, както и становището на ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 36

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация по
изпълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на
община Радомир /приета с Решение № 59 по Протокол № 4 от
26.04.2013 г./ и състоянието на престъпността на територията на
община Радомир за 2017 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 37
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-53/16.03.2018 г., относно Информация за хода и развитието на съдебните
дела, граждански и административни, включително искане за издаване на
заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, по които Община Радомир е страна,с
вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 37

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
хода и развитието на съдебните дела, граждански и
административни, включително искане за издаване на заповед за
изпълнение по чл.417 от ГПК, по които община Радомир е страна за
2017 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 38
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-42/13.03.2018 г., относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Радомир,с вносител: инж.Димитър Димитровзам.кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 38
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21,
ал.1,т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.60, ал.1 от Конституцията на Република
България, чл.8, ал.1, във връзка с чл.9 от ЗМДТ, чл.11, ал.3 и чл.28 от
ЗНА, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс,
ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Радомир, приета с Решение № 2
от 31.01.2013 г. от протокол № 1 на Общински съвет-Радомир,
изменена и допълнена с Решение № 96 от 31.05.2013 г., от протокол
№ 5 на Общински съвет-Радомир, Решение № 213 от 20.12.2013 г.от
протокол № 11 на Общински съвет-Радомир, Решение № 139 от
17.10.2014 г. от протокол № 9 на Общински съвет-Радомир,
Решение № 193 от 30.12.2014 г. от протокол № 11 на Общински
съвет-Радомир, Решение № 5 от 13.02.2015 г. от протокол № 2 на
Общински съвет-Радомир, Решение № 50 от 26.01.2016 г. от
протокол № 7 на Общински съвет-Радомир.

2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да предприеме последващи съгласно закона
действия.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 11,“против”- 1, “въздържал се”- 8/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 39
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-51/16.03.2018 г., относно приемане на годишен финансов отчет за 2017
година на „Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир,с вносител: д-р
Димитър Николов-управител на „Медицински център-Радомир“ЕООД град
Радомир, както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“, ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“ и ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.16, ал.1,т.3 от Наредба за търговските дружества с
общинско участие, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 39

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА годишния финансов
отчет за 2017 година на „Медицински център-Радомир“ЕООД –
град Радомир и ВЪЗЛАГА на управителя на дружеството да
предприеме действия по обявяването му в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 12,“против”- няма, “въздържал се”- 7/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 40
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-55/16.03.2018 г., относно приемане на годишен финансов отчет за 2017
година на „Многопрофилна болница за активно лечение-Радомир“ЕООД град
Радомир,с вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
/оправомощен със заповед № 207/16.02.2018 г./, както и становищата на ПК
„Бюджет, финанси и инвестиционна политика“, ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“ и
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.9 от ЗМСМА,
чл.147, ал.1 и ал.2 от Търговския закон и чл.16, ал.1,т.3 от Наредба за търговските дружества
с общинско участие, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 40
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА годишния финансов
отчет за 2017 година на „Многопрофилна болница за активно лечение
Радомир“ЕООД град Радомир.
2.
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
УПЪЛНОМОЩАВА
своя
ръководител Светослав Кирилов в качеството му на заявител, да подпише
годишния финансов отчет за 2017 година на „Многопрофилна болница за
активно лечение Радомир“ЕООД град Радомир.
3.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на председателя на
Общински съвет-Радомир в качеството му на заявител да упълномощи с
нотариално заверено пълномощно съставителя на годишния финансов отчет
за 2017 година на „Многопрофилна болница за активно лечение
Радомир“ЕООД град Радомир Катя Страхилова Дикова-Стоянова да подаде
ГФО за 2017 година в Агенция по вписванията за вписване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 41
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-56/16.03.2018 г., относно даване на съгласие за кандидатстване на Община
Радомир с проектно предложение по Програма за трансгранично
сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г.,с вносител: инж.Димитър
Димитров – зам.кмет на Община Радомир /оправомощен със заповед №
207/16.02.2018 г./, както и становището на ПК“Европейски, национални и други
програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 41

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да кандидатства с
проектно
предложение
по
Програма
за
трансгранично
сътрудничество България-Сърбия 2014 -2020 г. – процедура за
подбор на проекти с наименование „Устойчива плаформа за
трансграничен туризъм и инвестиции в спортна инфраструктура
между Бългиря и Сърбия, с акроним СПОРТ, по Приоритетна ос 1:
Устойчив туризъм, Инвестиционен приоритет 1: „Туристическа
атрактивност“, като партньор на Община Сурдулица –
Република Сърбия.
2.ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да създаде нова
спортна туристическа услуга на територията на общината –
изграждане на допълнителен помощен терен, който да развива,
както спортния туризъм на територията на общината, така и
между двете държави – България и Сърбия.
3.ПРЕДОСТАВЯ терен за изграждане на Първа Фаза на
Спортен комплекс „Върба“ в УПИ II – за спортни дейности, кв.7 по
плана на кв.“Върба“ град Радомир за времето на изпълнение на
проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по

проекта, както и за целия мониторингов период след
окончателния доклад за предоставяне на спортни туристически
услуги по Приоритетна ос 1.
4.УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Радомир да подписва
всички документи, свързани с кандидатстването и подаването на
проекта, посочен в точка 1 от настоящото решение.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 42
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-58/21.03.2018 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на ФК
„Струмска слава 1927“ върху недвижими имоти-публична общинска
собственост,с вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община
Радомир /оправомощен със заповед № 210/16.02.2018 г./, както и становищата
на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата и младежта, спорт и туризъм“.

След станалите разисквания и извършеното поименно
гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от
ЗОС, във връзка с чл.11, ал.2,т.4 от Закона за физическото
възпитание и спорта и чл.60 от Наредба за общинската
собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 42
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.УЧРЕДЯВА безвъзмездно право на ползване на ФК
„Струмска слава 1927“ върху недвижими имоти – публична
общинска собственост, представляващи: имот № 000096 по КВС
на село Дрен, с начин на трайно ползване – други терени без
определено селскостопанско предназначение, а именно: футболен
терен /игрище/ с площ от 13.740 дка, ведно с триетажна масивна
сграда – съблекалня със застроена площ от 204 кв.м., актуван с
АОС № 2707/26.08.2013 г. и УПИ XVI в кв.41 по плана на село Друган,
Община Радомир, одобрен със заповед от 1989 г. на ОбНС-Радомир,
отреден за спортен комплекс, с площ от 36000 кв.м., ведно с
масивна едноетажна сграда – съблекалня с площ от 60 кв.м.,
актуван с АОС № 2313/23.11.2009 г. за тренировъчна и
състезателна дейност, за срок от 3 /три/ години.

2.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да сключи договор за
безвъзмездно право на ползване с ФК „Струмска слава 1927“ град
Радомир, представляван от Георги Александров Харачерев –
председател на управителния съвет.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 43
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-49/16.03.2018 г., относно приемане на решение за изработване на подробен
устройствен план в обхват поземлен имот 075018 по карта на
възстановената собственост за землището на село Старо село, Община
Радомир,с вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
/оправомощен със заповед № 210/16.02.2018 г./, както и становищата на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 43

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ, РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план /ПУП/ в обхват ПИ 075018 по карта на възстановената
собственост /КВС/ за землището на село Старо село, Община
Радомир по възлагане и за сметка на заинтересованите лица, при
следните условия:
-Планът има за задача да създаде необходимите законови
предпоставки за застрояване на земеделската земя без промяна на
начина на трайно ползване, с цел израждане на животновъдна
ферма.
-Планът ще се изработи във вид план за застрояване.
2.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1
от Закон за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА заданието за изработване на ПУП-ПЗ за
ПИ 075018 по КВС за землището на село Старо село, Община
Радомир.

При необходимост допълнителни указания по обема и
съдържанието на ПУП-ПЗ да се дадат от главен архитект на
Община Радомир.
Съгласно чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на
територията, настоящото решение подлежи на обявяване
посредством оповестяване на общоприетите за целта места в
общинска администрация, публикуване на интернет страницата
на общината и в един местен вестник.
На основание чл.124б, ал.4 от Закон за устройство на
територията, решението на Общинския съвет по чл.124а, ал.1 не
подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 44
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-50/16.03.2018 г., относно приемане на решение за изработване на подробен
устройствен план в обхват поземлен имот 018001 по карта на
възстановената собственост за землището на село Бобораци, Община
Радомир,с вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
/оправомощен със заповед № 210/16.02.2018 г./, както и становищата на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 44

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ, РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план /ПУП/ в обхват ПИ 018001 по карта на възстановената
собственост /КВС/ за землището на село Бобораци, Община
Радомир по възлагане и за сметка на заинтересованите лица, при
следните условия:
-Планът има за задача да създаде необходимите законови
предпоставки за преотреждане на земеделската земя с цел
построяване на жилищна сграда.
-Планът ще се изработи във вид план за застрояване.
2.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1
от Закон за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ
018001 по КВС за землището на село Бобораци, Община Радомир.
При необходимост допълнителни указания по обема и
съдържанието на ПУП-ПЗ да се дадат от главен архитект на
Община Радомир.

Съгласно чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на
територията, настоящото решение подлежи на обявяване
посредством оповестяване на общоприетите за целта места в
общинска администрация, публикуване на интернет страницата
на общината и в един местен вестник.
На основание чл.124б, ал.4 от Закон за устройство на
територията, решението на Общинския съвет по чл.124а, ал.1 не
подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 45
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-52/16.03.2018 г., относно приемане на решение за изработване на подробен
устройствен план в обхват ПИ 80129 по плана на новообразуваните имоти в
местността „Пандзърски чифлик“ в землището на село Борнарево,Община
Радомир,с вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на Община Радомир
/оправомощен със заповед № 210/16.02.2018 г./, както и становищата на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 45

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна
записка, вх.№ С-52/16.03.2018 година, относно приемане на решение
за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване
в обхват ПИ 80129 по плана на новообразуваните имоти в
местността „Пандзърски чифлик“ в землището на село Борнарево,
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- няма,“против”- 7, “въздържал се”- 12/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 46
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-43/13.03.2018 г., относно отпускане финансова помощ на Христина Емилова
Метова от град Радомир,с вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на
Община Радомир /оправомощен със заповед № 210/16.02.2018 г./, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и ал.2
от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.2 от Правила за
отпускане на еднократни помощи Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 46

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на Христина Емилова Метова от гр.Радомир, ул.“Калоян“ №
22.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 47
27.03.2018 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.03.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-44/13.03.2018 г., относно отпускане финансова помощ на Райна Георгиева
Костова от град Радомир,с вносител: инж.Димитър Димитров – зам.кмет на
Община Радомир /оправомощен със заповед № 210/16.02.2018 г./, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и ал.2
от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 47

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на Райна Георгиева Костова от гр.Радомир, ж.к.“Арката“
бл.34, ет.2, ап.6.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

