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

ПРОТОКОЛ
№ 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 Г.
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ИНФОРМАЦИИ,
ОТЧЕТИ, ДОКЛАДИ:
ІІ.1. Докладна записка, вх.№ С-146/19.06.2012 г. за работата на РУ
„Полиция” гр.Радомир за периода 01.01.2012 г. – 15.06.2012 г. и
състоянието на престъпността на територията на Община Радомир.
Вносител: Валентин Кирков-началник РУП-гр.Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 155
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
работата на РУ “Полиция” град Радомир за периода 01.01.2012 г. –
15.06.2012 г.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ИНФОРМАЦИИ,
ОТЧЕТИ, ДОКЛАДИ:
ІІ.2. Информация за дейността на общинската администрация
по изпълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията
на Община Радомир за периода 01.06.2011 г. до 15.06.2012 г., докладна
записка, вх.№ С-141/15.06.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След станалите разисквания и извършеното гласуване,
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

на

Р Е Ш Е Н И Е № 156
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
дейността на общинската администрация по изпълнение на Наредба
№ 1 за обществения ред на територията на Община Радомир за
периода 01.06.2011 г. – 15.06.2012 г.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ИНФОРМАЦИИ,
ОТЧЕТИ, ДОКЛАДИ:
ІІ.3. Информация за работата на общинската администрация с
молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и
юридическите лица за периода 01.01.2011 г. до 31.05.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 157
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
работата на общинската администрация с молбите, жалбите,
сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица за
периода 01.01.2011 г. до 31.05.2012 г.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ИНФОРМАЦИИ,
ОТЧЕТИ, ДОКЛАДИ:
ІІ.4. Отчет, вх.№ С-169/16.07.2012 г. за дейността на Общински
съвет-Радомир за периода от 07.11.2011 г. до 30.06.2012 г.
Вносител: Красимир Борисов-Председател на ОбС-Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 158
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за дейността
на Общински съвет-Радомир за периода от 07.11.2011 г. до 30.06.2012 г.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ИНФОРМАЦИИ,
ОТЧЕТИ, ДОКЛАДИ:
ІІ.5. Отчет, вх.№ С-175/18.07.2012 г., за дейността на Община
Радомир за общинска политика в областта на спорта и туризма.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 159
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за дейността
на Община Радомир за общинска политика в областта на спорта и
туризма за периода януари-декември 2011 г.
*
*
*
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ИНФОРМАЦИИ,
ОТЧЕТИ, ДОКЛАДИ:
ІІ.6. Докладна записка, вх.№ С-176/18.07.2012 г., относно
Правилник за организацията на работа, числеността и състава на
Консултативния съвет по туризъм към Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 160
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
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1. ПРИЕМА на първо четене Правилник за организацията на
работа, числеността и състава на Консултативния съвет по туризъм
към Община Радомир.
2. В срок до 20.08.2012 г. в деловодството на Общински съветРадомир да се внесат предложения за изменения и допълнения на
Правилника за организацията на работа, числеността и състава на
Консултативния съвет по туризъм към Община Радомир.
3. ОПРЕДЕЛЯ за свой представител в Консултативния съвет по
туризъм към Община Радомир г-н Светослав Кирилов.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ИНФОРМАЦИИ,
ОТЧЕТИ, ДОКЛАДИ:
ІІ.7. Доклад, вх.№ С-183/19.07.2012 г., относно изпълнение на
актовете на Общински съвет-Радомир за периода от 07.11.2011 г. до
30.06.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 161
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. НЕ ПРИЕМА внесения Отчет за изпълнението на актовете
на Общински съвет-Радомир за периода месец ноември 2011 г. до
месец юни 2012 г.
2. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Радомир за заседанието на
Общински съвет-Радомир през месец септември да внесе поподробен отчет за изпълнение на актовете на Общински съветРадомир.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ИНФОРМАЦИИ,
ОТЧЕТИ, ДОКЛАДИ:
ІІ.8.Окончателен доклад ОАУ-1101 от 12.06.2012 г. на Звено
„Вътрешен одит” при Община Радомир – „Оценка и докладване
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състоянието на елементите на вътрешния контрол, относно
стопанисването и управлението на „Байкал 1”ЕООД с.Байкалско,
Община Радомир за периода от 01.01.2011 г. до 01.03.2012 г., докладна
записка, вх.№ С-136/12.06.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 162
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ЗАДЪЛЖАВА ВрИД
управителя на “Байкал 1”ЕООД с.Байкалско г-н Христо Христов да
предприеме необходимите действия пред РИОСВ в частност
Министерство на околната среда и водите за разрешение и
съгласуване за нов добив на лечебен торф и почвено-торфен
субстрат в срок до 31.12.2012 г.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

2. При възможност Община Радомир, след направен анализ и
съгласуване с ВрИД управителя на “Байкал 1”ЕООД с.Байкалско, да
възложи странични дейности на дружеството в зависимост от
наличния персонал и техника.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДПРИЕМА мерки за
предоставяне за безвъзмездно ползване на транспортните средства
на “Байкал 1”ЕООД с.Байкалско – Багер Каварна и УАЗ 469, съгласно
чл.19 ал.2 от Наредбата за общинската собственост или за връщането
им съответно в Дома за стари хора и кметство с.Дебели лаг.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-16, “против”-1, “въздържал се”- 1/

4. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Окончателния
доклад ОАУ-1101 от 12.06.2012 г. на звено “Вътрешен одит” при
Община Радомир – “Оценка и докладване състоянието на
елементите на вътрешния контрол, относно стопанисването и
управлението на “Байкал 1”ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до
01.03.2012 г.”
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- 1/
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*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.1. Докладна записка, вх.№ С-147/19.06.2012 г. относно
състояние и анализ на безработицата в Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 163
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация
относно състояние и анализ на безработицата в Община Радомир.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
ТОЧКА

*
*
ОТ ДНЕВНИЯ

ПО ІІІ-та
РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІІІ.2. Докладна записка, вх.№ С-172/17.07.2012 г., относно
актуален план корекция на капиталови разходи за 2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 164
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА корекция на
одобрения Актуален план на поименен списък за разпределение на
целевата субсидия за капиталови разходи през 2012 г. на Община
Радомир.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІІІ.3. Докладна записка, вх.№ С-177/18.07.2012 г., относно
Решение № 137/18.05.2012 г. на Общински съвет-Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 165
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА дофинансиране на Общински детски комплексРадомир в размер на 45 000 лв., което включва разходи за заплати,
осигуровките и обезщетенията – 44 000 лв. и за издръжка – 1000 лв.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на поименното гласуване -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

2. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Радомир при корекция на
общинския бюджет 2012 г. да отрази дофинансирането по точка 1.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -15/
/”за”-15, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.4. Докладна записка, вх.№ С-174/18.07.2012 г., относно
приемане на структура на общинска администрация – Община
Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание Наредбата за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администрацията и чл.21, ал.1,т.2 от ЗМСМА, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 166
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УТВЪРЖДАВА нова структура
на Общинска администрация Радомир и нова щатна численост,
считано от 01.07.2012 г., както следва в Приложение № 1:
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАДОМИР
ОБЩО:
………………………………………………………………………..84
бр.
В т.ч.:
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ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО чл.19 ОТ ЗАКОНА ЗА
АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ
Кмет на община
Заместник кмет
Кметове на кметства
Кметски наместници
ОБЩО: ……………………………………………………………………….20.5
бр.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАДОМИР
В т.ч.:
ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Секретар на община ………………………………………………………..1 бр.
Вътрешен одит ……………………………………………………………….2
бр.
Технически сътрудници по чл.29 от ЗМСМА …………………………2
бр.
ОБЩО:
………………………………………………………………………….5
бр.
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Финансово административно и правно обслужване”
ОБЩО ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ: ………………………………20.5 бр.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Главен архитект ………………………………………………………….1 бр.
Секретар на МКБППМН ……………………………………………….1 бр.
Дирекция “Устройство на територията, общинска собственост,
приватизация и ОП”……………………………………………………36 бр.
ОБЩО СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ……………..38 бр.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на поименното гласуване -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

8

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.5. Докладна записка, вх.№ С-167/10.07.2012 г., относно
кандидатстване на Община Радомир с проект към фонд “Социална
закрила” при Министерство на труда и социалната политика.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 167
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ Община
Радомир да осигури собствени финансови средства в размер на 866.40
лв., които представляват 10 % от общия бюджет на проект
“Подобряване на условията на живот в Дом за стари хора
“Св.Св.Иван Рилски” град Радомир. Общата стойност на проекта е
8664.00 лв.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на поименното гласуване -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.6. Докладна записка, вх.№ С-179/19.07.2012 г., относно
кандидатстване на Община Радомир за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ пред Програма за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 г. по мярка “Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” за реализация на
проект :”Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната и
пътна инфраструстура на населените места в Община Радомир”.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 168
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да кандидатства за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ пред Програмата за
развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2007-2013 г. по реда
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наНаредба № 25 от 29.07.2012 г. по мярка “Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” за реализацията на
проект: “Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната и
пътна инфраструктура на населените места в Община Радомир”, в
т.ч.:
- Реконструкция на водопроводната мрежа – с.Дрен;
- Рехабилитация на общинска пътна връзка четвъртокласен път
№ 10031 – от отклонение от път Е-79 до с.Дрен;
- Реконструкция на водопроводната мрежа с.Долна Диканя;
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Кмета на Община Радомир да предприеме
необходимите мерки за актуализация и разработка на необходимата
техническа документация за окомплектоване на проектното
предложение.
3. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Радомир да внесе пред
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка
“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
проекто-предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за финансиране на проект “Интегриран проект за
подобряване на водоснабдителната и пътна инфраструктура на
населените места в Община Радомир”, в т.ч.:
- Реконструкция на водопроводната мрежа – с.Дрен;
- Рехабилитация на общинска пътна връзка четвъртокласен път
№ 10031 – от отклонение от път Е-79 до с.Дрен;
- Реконструкция на водопроводната мрежа с.Долна Диканя;
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за временно използване на собствени
средства при изпълнение на проекта до тяхното възстановяване от
Програмата.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на поименното гласуване -15/
/”за”-15, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.7. Предложение, вх.№ ОС-177/22.06.2012 г., относно решение
№ 141/18.05.2012 г. на Общински съвет-Радомир.
Вносител: С.Петров – прокурор в Районна прокуратураРадомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА и във връзка с предложение, вх.№ ОС-177/22.06.2012 г. на
С.Петров-прокурор в Районна прокуратура град Радомир, Общински
съвет-Радомир прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 169
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТМЕНЯ свое Решение №
141 от 18.05.2012 г. за продажба на УПИ VІ в кв.89 по плана на с.Долна
Диканя, Община Радомир.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -15/
/”за”-14, “против”-няма, “въздържал се”- 1/

*
ТОЧКА

*

*
ОТ ДНЕВНИЯ

ПО ІІІ-та
РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІІІ.8. Докладна записка, вх.№ С-144/18.06.2012 г., относно
Правилник за устройството и дейността на Общински
консултативен съвет за младежка политика.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА
и чл.15, ал.6 от Закона за младежта, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 170
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА на първо четене Правилник за устройството и
дейността на Общински консултативен съвет за младежка политика.
2. В срок до 20.08.2012 г. могат да се внасят предложения за
изменения на Правилника за устройството и дейността на
Общински консултативен съвет за младежка политика в
деловодството на Общински съвет-Радомир.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -15/
/”за”-15, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІІІ.9.
Докладна записка, вх.№ С-142/18.06.2012 г., относно
създаване на Общински консултативен съвет за младежка политикаРадомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.15, ал.6 от Закона за младежта,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 171
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР СЪЗДАВА Общински
консултативен съвет за младежка политика в състав:
Председател: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
Членове: 1. Боряна Методиева – председател на ПК
“Европейски, национални и други програми и проекти, работа с
децата и младежта, спорт и туризъм” към Общински съвет-Радомир
2. Димитринка Тренева – началник отдел
“Образование, младежки дейности и спорт”
3. Емил Миланов – ст.специалист “Младежки
дейности, спорт, туризъм и ученическо здравеопазване”
4. Владин Владимиров – гл.експерт в
Дирекция “Бюро по труда” гр.Перник, филиал Радомир
5. Маргарита Валентинова Кирилова –
представител на ученическия съвет към СОУ “Св.Св.Кирил и
Методий”
6.
Силвия
Стефчова
Захариева
–
представител на ученическия съвет към ПГТ “Юрий Гагарин”
7. Антонио Емилов Антонов – представител
на ВК”Струмска слава”
8. Ася Зарева – общински съветник в
Общински съвет-Радомир
9. Давид Бонев – общински съветник в
Общински съвет-Радомир
10. Димитрина Димитрова – представител
Център за обществена подкрепа – Радомир към SOS – детски селища
България
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -16/
/”за”-14, “против”-няма, “въздържал се”- 2/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІІІ.10. Докладна записка, вх.№ С-143/18.06.2012 г., относно План
за работа с младежите през 2012 г.
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Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 172
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА План за работа с
младежите през 2012 година.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
ТОЧКА

*
*
ОТ ДНЕВНИЯ

ПО ІІІ-та
РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІІІ.11. Докладна записка, вх.№ С-138/14.06.2012 г., относно
промени в групите общински жилища, съгласно чл.3, ал.1 и ал.2 от
Наредба за общинските жилища.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.42 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 от
Наредба за общинските жилища, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 173
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДОБАВЯ 3 броя общински
жилища, както следва:
В точка 2. Резервни жилища – 5 броя общински жилища:
- апартамент 63, ет.5, вх.В в ЕПЖБ № 7, находящ се в
ж.к.”Тракия”, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения.
- апартамент 23, ет.8, вх.В в ЕПЖБ № 1, находящ се в
ж.к.”Тракия”, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения.
- апартамент 23, ет.8, вх.А в ЕПЖБ № 1, находящ се в
ж.к.”Тракия”, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения.
- апартамент 19, ет.7, вх.В в ЕПЖБ № 2, находящ се в
ж.к.”Тракия”, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения
- апартамент 35, ет.4 в ЕПЖБ № 27, находящ се в
ж.к.”Гърляница”, състоящ се от една стая, кухня и сервизни
помещения.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*
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ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІІІ.12. Докладна записка, вх.№ С-135/12.06.2012 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от
ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
от инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-08-0064/06.06.2012 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 174
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците
на Славе Миланов Велков – бивш жител на гр.София, имоти,
придобити от Община Радомир по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от
ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 005076 с площ 3,027 дка, представляващ широколистна
гора, находящ се в землището на с.Радибош, община Радомир, м.
„Вучин дол“ актуван с АОС № 2574/17.05.2012г., при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф00753/06.04.2012 г., издадена от
ОСЗ-Радомир: имот № 005077, представляващ Широколистна гора
на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000206, представляващ Полски
път на Община Радомир, имот № 000167, представляващ Полски път
на Община Радомир, имот № 000009, представляващ Др. селищна
територия на гр.Радомир, с.Радибош, мах. Описаният имот е
образуван от имот № 005047, съгласно скица-проект за делба №
Ф00752/06.04.2012 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 06.06.2012г.
2. Имот № 005078 с площ 2,410 дка, представляващ използвана
ливада, находящ се в землището на с.Радибош, община Радомир, м.
„Вучин дол“ актуван с АОС № 2572/17.05.2012г., при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф00756/06.04.2012 г., издадена от
ОСЗ-Радомир: имот № 005079, представляващ Използвана ливада на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000167, представляващ Полски път
на Община Радомир, имот № 000206, представляващ Полски път на
Община Радомир. Описаният имот е образуван от имот № 005048,
съгласно скица-проект за делба № Ф00755/06.04.2012 г. от ОСЗРадомир, заверена на 06.06.2012г.
3. Имот № 005080 с площ 1,729 дка, представляващ използвана
ливада, находящ се в землището на с.Радибош, община Радомир, м.
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„Вучин дол“ актуван с АОС № 2573/17.05.2012г., при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф00759/06.04.2012 г., издадена от
ОСЗ-Радомир: имот № 005039, представляващ Нива на Земи по чл.19
от ЗСПЗЗ, имот № 005081, представляващ Използвана ливада на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000167, представляващ Полски път
на Община Радомир. Описаният имот е образуван от имот № 005049,
съгласно скица-проект за делба № Ф00758/06.04.2012 г. от ОСЗРадомир, заверена на 06.06.2012г.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на поименното гласуване -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІІІ.13. Докладна записка, вх.№ С-158/26.06.2012 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от Общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ
и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от
инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-08-0070/18.06.2012 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 175
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците
на Димитър Златков Борчев – бивш жител на с.Дрен, община
Радомир, имот, придобит от Община Радомир по реда на чл.19, ал.1 и
ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
Имот № 074022 с площ 0,450 дка, представляващ нива, находящ се
в землището на с.Дрен, община Радомир, актуван с АОС №
2581/15.06.2012г., при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф00345/06.06.2012 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 074020,
представляващ Ливада на Добрен Ангелов Рударски, имот № 000135,
представляващ Полски път на Община Радомир, имот № 074023,
представляващ Нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 074017,
представляващ ливада на наследниците на Димитър Добренов
Рударски. Описаният имот е образуван от имот № 074021, съгласно

15

скица-проект за делба № Ф00347/06.06.2012 г. от ОСЗ-Радомир,
заверена на 18.06.2012г.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на поименното гласуване -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІІІ.14. Докладна записка, вх.№ С-163/04.07.2012 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от Общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ
и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от
инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-48-00363/22.06.2012 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 176
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците
на Стоил Симеонов Икономов – бивш жител на гр.София, имот,
придобит от Община Радомир по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ,
както следва:
Имот № 000470 с площ 1,263 дка, представляващ ливада, находящ
се в землището на с.Извор, община Радомир, м. „Светата вода“,
актуван с АОС № 2479/07.06.2012г., при граници и съседи, съгласно
скица-проект № Ф00336/13.05.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот
№ 000469, представляващ Пасище с храсти на Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ, имот № 000182, представляващ Полски път на Община
Радомир, имот № 000471, представляващ пасище с храсти на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 075002, представляващ Храсти на ДПФ.
Описаният имот е образуван от имот № 000467, съгласно скицапроект за делба № Ф00334/13.05.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на
22.06.2012г.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на поименното гласуване -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*
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ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.15. Докладна записка, вх.№ С-181/19.07.2012 г., относно
безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имотпублична държавна собственост на Община Радомир, при условия и
по ред, определени в Закона за държавната собственост.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 177
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно прехвърляне на
собственост върху имот-държавна собственост, находящ се в
гр.Радомир, представляващ УПИ ІІ – “За военно поделение”, с площ
от 154.170 дка, в кв.7 по регулационния план на гр.Радомир, одобрен
със Заповед № 367/28.12.2001 г. на Кмета на Община Радомир, при
граници на урегулирания поземлен имот: УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V,
УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и улици, в едно с
изградените в имота 58 /петдесет и осем/ броя сгради, с обща
застроена площ 19544 /деветнадесет хиляди петстотин четиридесет и
четири/ кв.м., актувани с АДС № 0609 от 26.09.2003 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ безвъзмездно прехвърляне на собственост
върху имот-държавна собственост, находящ се в гр.Радомир, Община
Радомир представляващ имот № 000122, с площ от 74.911 дка, рег.№
6953246292, при граници на имота: имоти №№ 0170121, 017005, 017004,
017003, 017001, 000128,016014, 016012, 016003, 016001, 020007, 021035,
021037.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да започне процедура за
безвъзмездното прехвърляне на имотите – държавна собственост в
собственост на Община Радомир.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на поименното гласуване -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.16. Докладна записка, вх.№ С-149/22.06.2012 г., относно
продажба на общинска недвижима собственост – УПИ ХХVІІІ-общ. в
кв.12 по плана на с.Старо село, Община Радомир.

17

Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 178
1. Общински съвет-Радомир на основание чл.8, ал.9 от ЗОС
допълва годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост за 2012 г./приета с решение № 38 от протокол
№ 5 от 27.01.2012 г. – списък на недвижимите имоти частна общинска
собственост за продажба по ЗОС през 2012 г./ с имот представляващ
УПИ ХХVІІІ в кв.12 по плана нас.Старо село, Община Радомир,
одобрен със Заповед № ІІІ-595/30.12.1969 г. на ОНС-Перник с площ от
1250 кв.м.-незастроен, при граници: север-край на регулация, изток –
УПИ ХХVІІ, юг-улица и запад-стопански двор, актуван с АОС №
2431/15.10.2010 г.
2. Общински съвет-Радомир на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1 от Наредбата за
общинската собственост дава съгласие за продажба чрез търг с явно
наддаване на УПИ ХХVІІІ в кв.12 по плана на с.Старо село, Община
Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ-595/30.12.1969 г. на ОНС-Перник с
площ от 1250 кв.м.-незастроен, при граници: север-край на
регулация, изток-УПИ ХХVІІ, юг-улица и запад-стопански двор,
актуван с АОС № 2431/15.10. при първоначална тръжна цена от
11 250.00 лв. /единадесет хиляди двеста и петдесет лева/ без включен
ДДС, определена от лицензиран оценител.
3.Общински съвет-Радомир възлага на Кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за
общинската собственост и сключи договор за продажбата със
спечелилия търга.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на поименното гласуване -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.17. Докладна записка, вх.№ С-150/22.06.2012 г., относно
продажба на общинска недвижима собственост – УПИ ХХVІІ в кв.12
по плана на с.Старо село, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 179
1. Общински съвет-Радомир на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1 от Наредбата за
общинската собственост дава съгласие за продажба чрез търг с явно
наддаване на УПИ ХХVІІ в кв.12 по плана на с.Старо село, Община
Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ-595/30.12.1969 г. на ОНС-Перник с
площ от 1125 кв.м.-незастроен, при граници: север-край на
регулация, изток-УПИ ХХVІ, юг-улица и запад – УПИ ХХVІІІ,
актуван с АОС № 1502/12.12.2006 г., при първоначална тръжна цена от
10 125.00 лв./десет хиляди сто двадесет и пет лева/ без включен ДДС,
определена от лицензиран оценител.
2. Общински съвет-Радомир възлага на Кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за
общинската собственост и сключи договор за продажбата със
спечелилия търга.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на поименното гласуване -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.18. Докладна записка, вх.№ С-165/06.07.2012 г., относно
отпускане на финансова помощ на Руси Илчов Русев от гр.Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 180
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане
на финансова помощ в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/ на Руси
Илчов Русев от гр.Радомир, ул.”Хайдут Миленко” № 14.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на поименното гласуване -16/
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/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.19. Докладна записка, вх.№ С-170/16.07.2012 г., относно
отдаване под наем на терени-публична общинска собственост.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.14, ал.7 от
Закона за общинската собственост и чл.23, ал.2 от Наредба за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 181
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР РАЗРЕШАВА отдаването под
наем на части от терени публична общинска собственост за срок до 5
години, след провеждане на публичен търг, както следва:
№ по
Терен /площ/, адрес, скица
ред
1.
32 кв.м.гр.Радомир, пл.”Гарата” скица №
99/21.06.2012 г.
2.
10 кв.м., гр.Радомир, ул.”Люлякова”, скица №
101/21.06.2012 г.
3.
8 кв.м., гр.Радомир, общински пазар, скица №
98/21.06.2012 г.
4.
6 кв.м., гр.Радомир, общински пазар, скица №
98/21.06.2012 г.
5.
4 кв.м., гр.Радомир, общински пазар, скица №
98/21.06.2012 г.
6.
30 кв.м., с.Чуковец, Община Радомир, скица №
100/27.06.2012 г.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на поименното гласуване -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.20 Докладна записка, вх.№ С-184/20.07.2012 г., относно
отдаване под наем на общински имоти-публична общинска
собственост.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След станалите разисквания и извършеното гласуване на
основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и във връзка
с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредба за общинската собственост, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 182
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА да се отдаде под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на общински
имот-публична общинска собственост, а именно: 500 кв.м. от имот №
5, в масив 64, местност “Буденица”, находящ се в с.Извор, Община
Радомир, с обща площ от 37 006 дка по КВС, актуван с АОС №
2584/02.07.2012 г. при граници: имот № 000194 – полски път на
Община Радомир, имот № 055022 – залесена територия на МЗГ, имот
№ 000189 – полски път на Община Радомир, имот № 000196 – сипей
на Община Радомир и имот № 000188 – полски път на Община
Радомир, за предоставяне на далекосъобщителни услуги при
първоначална месечна наемна цена в размер на 500.00 лв. /петстотин
лева/ без включен ДДС за срок от 5 /пет/ години.
/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.21. Докладна записка, вх.№ С-185/20.07.2012 г., относно
задължения и отговорности по Закона за енергията от възобновяеми
източници.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА и Закона за енергията от възобновяеми източници, Общински
съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 183
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Програма на
Община Радомир за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива 2012 г.-2015 г.
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/общ брой съветници-20, присъствали по време на гласуването -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР:/П/
/Красимир Борисов/
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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

ПРОТОКОЛ
№ 13
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 12.09.2012 Г.
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА
НА ПК “БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”
И ПК “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И
ТРАНСПОРТ” И ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК “БЮДЖЕТ,
ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 184
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПОПЪЛВА състава на Постоянна комисия “Бюджет, финанси
и инвестиционна политика” и ИЗБИРА за председател на
постоянната комисия г-н Владимир Стоилов Зарков.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- 3/
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-13, “против”-няма, “въздържал се”- 8/

2. ПОПЪЛВА състава на Постоянна комисия “Устройство на
територията, строителство и транспорт” и ИЗБИРА за член на
постоянната комисия г-н Владимир Стоилов Зарков.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-14, “против”-няма, “въздържал се”- 7/

*

*

*
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По ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – АНАЛИЗИ, ОТЧЕТИ,
ПРАВИЛНИЦИ, НАРЕДБИ:
ІІІ.1. Докладна записка, вх.№ С-203/05.09.2012 г., относно Анализ
на състоянието на образователната система в Община Радомир и
готовност за започване на учебната 2012г.-2013 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 185
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Анализ на
състоянието на образователната система в Община Радомир и
готовност за започване на учебната 2012-2013 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
По ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – АНАЛИЗИ, ОТЧЕТИ,
ПРАВИЛНИЦИ, НАРЕДБИ:
ІІІ.2. Докладна записка, вх.№ С-202/05.09.2012 г., относно Отчет
за изпълнение на Общинска програма за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства 2008г.-2015 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 186
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Отчет
за
изпълнение на Общинска програма за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства 2008 г. – 2015 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*
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По ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – АНАЛИЗИ, ОТЧЕТИ,
ПРАВИЛНИЦИ, НАРЕДБИ:
ІІІ.3. Докладна записка, вх.№ С-204/05.09.2012 г., относно
маломерни и слети паралелки в училищата на Община Радомир за
учебната 2012-2013 година.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-474 от 30.08.2012 г. от
Антоанета Гочева – директор на СОУ “Христо Ботев” с.Дрен, докладна
записка, вх.№ АО-48-00-473 от 30.08.2012 г. от Антоанета Гочева –
директор на СОУ “Христо Ботев” с.Дрен и мотивирано искане, вх.№
АО-48-00-481 от 03.09.2012 г. от Катя Кръстева – директор на ОУ “Христо
Ботев” с.Гълъбник, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 187
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.11, ал.2 и
във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и ал.4 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на
МОМН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
и мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-474 от 30.08.2012 г. на Антоанета
Гочева – директор на СОУ “Христо Ботев” с.Дрен, ДАВА СЪГЛАСИЕ
през учебната 2012-2013 г. в СОУ “Христо Ботев” с.Дрен да бъдат
формирани маломерни паралелки, както следва:
І клас – 10 ученици
ІІ клас – 12 ученици
ІІІ клас – 13 ученици
VІІ клас – 12 ученици
Общият брой на учениците в паралелки от І до VІІІ клас
надвишава определения в чл.11, ал.3 и допълнителни средства извън
определените по единни разходни стандарти не се осигуряват от
финансиращия орган.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.11а, ал.3 и
във връзка с чл.11, ал.3 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОМН за
определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и
докладна записка, вх.№ АО-48-00-473 от 30.08.2012 г. на Антоанета
Гочева – директор на СОУ “Христо Ботев” с.Дрен, ДАВА СЪГЛАСИЕ
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Кмета на Община Радомир да подготви мотивирано искане до
Началника на Регионалния инспекторат по образование-Перник за
формиране на самостоятелна паралелка VІІІ клас от осем ученици
през учебната 2012-2013 година в СОУ “Христо Ботев” с.Дрен.
Общият брой на учениците в паралелки от І до VІІІ клас надвишава
определения в чл.11, ал.3 и допълнителни средства извън
определените по единни разходни стандарти не се осигуряват от
финансиращия орган.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

3.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.11, ал.2 и
във връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.3, т.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на
МОМН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
и мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-481 от 03.09.2012 г. на Катя
Кръстева – директор на ОУ “Христо Ботев” с.Гълъбник, ДАВА
СЪГЛАСИЕ през учебната 2012-2013 г. в ОУ “Христо Ботев”
с.Гълъбник да бъдат формирани маломерни паралелки, както
следва:
V клас – 13 ученици
VІ клас – 16 ученици
и РАЗРЕШАВА дофинансиране на стойност 1925.00 лв./ 20 на сто от
размера на съответния единен разходен стандарт/.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

4. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.11, ал.2 и
във връзка с чл.11, ал.1, т.3 и ал.5, т.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на
МОМН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
и мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-481 от 03.09.2012 г. на Катя
Кръстева – директор на ОУ “Христо Ботев” с.Гълъбник, ДАВА
СЪГЛАСИЕ през учебната 2012-2013 година в ОУ “Христо Ботев”
с.Гълъбник да бъдат формирани слети паралелки, както следва:
І клас /7ученици/ и ІІІ клас /6 ученици/ - общо 13 ученици
ІІ клас /2 ученици/ и ІV клас /13 ученици/ - общо 15 ученици
VІІ клас /9 ученици/ и VІІІ клас /9 ученици/ - общо 18 ученици
и РАЗРЕШАВА дофинансиране на стойност 2200.00 лв./40 на сто от
размера на съответния единен разходен стандарт/.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*
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По ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – АНАЛИЗИ, ОТЧЕТИ,
ПРАВИЛНИЦИ, НАРЕДБИ:
ІІІ.4. Отчет за изпълнение на проектите, по които Община
Радомир е бенефициент или партньор и План за предстоящите
намерения на общинската администрация за периода 01.09.2012 г. –
31.12.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 188
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за статуса
и изпълнението на проекти на Община Радомир за периода
01.09.2011 г. – 30.08.2012 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

По ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – АНАЛИЗИ, ОТЧЕТИ,
ПРАВИЛНИЦИ, НАРЕДБИ:
ІІІ.5. Отчет за изпълнение на актовете на Общински съветРадомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 189
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Отчет
за
изпълнените решения, приети от Общински съвет-Радомир за
периода от 07.11.2011г. до 30.06.2012 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
По ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – АНАЛИЗИ, ОТЧЕТИ,
ПРАВИЛНИЦИ, НАРЕДБИ:
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ІІІ.6. Приемане на второ четене на Правилник за
организацията на работа, числеността и състава на Консултативния
съвет по туризъм.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 190
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Правилник за
организацията на работа, числеността и състава на Консултативния
съвет по туризъм.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

По ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – АНАЛИЗИ, ОТЧЕТИ,
ПРАВИЛНИЦИ, НАРЕДБИ:
ІІІ.7. Приемане на второ четене на Правилник за устройството
и дейността на Общински консултативен съвет за младежка
политика.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване,
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

на

Р Е Ш Е Н И Е № 191
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Правилник за
устройството и дейността на Общински консултативен съвет за
младежка политика.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- 1/

*
*
*
По ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – АНАЛИЗИ, ОТЧЕТИ,
ПРАВИЛНИЦИ, НАРЕДБИ:
ІІІ.8. Докладна записка, вх.№ С-197/04.09.2012 г., относно
приемане на проект на Наредба за рекламната дейност на
територията на Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 192
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА на първо четене Наредба за рекламната дейност на
територията на Община Радомир.
2. В срок до 10.10.2012 г. в деловодството на Общински съветРадомир да се внесат предложения за изменения и допълнения на
Наредбата за рекламната дейност на територията на Община
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ІV-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.1. Докладна записка, вх.№ С-196/03.09.2012 г., относно
касовото изпълнение на бюджета на Община Радомир за първо
полугодие на 2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.25 от Закона за
общинските бюджети и чл.21, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 193
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за касовото
изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2012 година на
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІV-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.2. Докладна записка, вх.№ С-193/17.08.2012 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане вх.№
АО-48-00-435/27.07.2012 г., постъпило от Общинска служба по
земеделие-Радомир, направено по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от общинския поземлен фонд на
собственици с признато право на възстановяване в землището на
с.Кошарите, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 194
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Станимир Христов Тошев – бивш жител на
с.Кошарите имот № 015018 – 2,036 дка – нива, находяща се в
землището на с.Кошарите, местност “Над селото”, актуван с АОС №
2585/26.07.2012г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІV-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІV.3. Докладна записка, вх.№ С-194/22.08.2012 г., относно
опрощаване на дължими държавни вземания.
Вносител: Красимир Борисов-Председател на ОбСРадомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 195
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДЛАГА на Президента
на Република България да бъде опростена дължимата обща сума –
главница и лихва, в размер на 1275.34 лв. на Цветелина Атанасова
Андонова от гр.Радомир, ул.”Дядо Анани Николов” № 23, в
качеството й на наследник на починалата Цветана Василева
Борисова, по разпореждане № 6011133217-2 от 14.01.2009 г. на РУ “СО”
гр.Перник, издадено за възстановяване на неправилно получени
суми за пенсия.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*
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ПО ІV-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІV.4. Докладна записка, вх.№ С-195/27.08.2012 г., относно
продажба на ап.№ 12, в ЕПЖБ № 2, находящ се в гр.Радомир,
ул.”Христо Ботев” № 15.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1 от
Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 196
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване
на ап.№ 12, ет.4 в ЕПЖБ № 2, находящ се в гр.Радомир, ул.”Христо
Ботев” № 15, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения,
със застроена площ от 93.19 кв.м., включително балкони, актуван с
АОС № 2373/25.03.2010 г. и при граници: север-апартамент № 11 и
стълбище, изток-двор, юг – ЕПЖБ № 1, запад-двор, отдолуапартамент № 9 и отгоре апартамент № 15; избено помещение – мазе
№ 12 с площ от 8.33 кв.м. при граници: север-двор, изток-мазе № 11,
юг-коридор и запад-мазе № 13, ведно с 8.754 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж, при начална
тръжна продажна цена 52 106.00 лв. /петдесет и две хиляди сто и шест
лева/ без включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да проведе
процедурата по търга за продажба съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-11, “против”-3, “въздържал се”- 7/

*

*

*

ПО ІV-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІV.5. Докладна записка, вх.№ С-199/05.09.2012 г., относно
продажба на УПИ І-511 в кв.23б по плана на с.Долна Диканя,
Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След извършеното
Радомир прие

поименно

гласуване, Общински

съвет-

Р Е Ш Е Н И Е № 197
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната програма за управление и разпореждане
с общинска собственост за 2012 г. /приета с решение № 38 от
протокол № 5/27.01.2012 г. – списък на недвижимите имоти частна
общинска собственост за продажба по ЗОС през 2012 г./ с нова точка,
в която вписва недвижим имот, представляващ УПИ І-511 в кв.23 “б”
по плана на с.Долна Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед
№ РД-4-26/1984 година на ОНС-Перник, с площ от 647 кв.м. –
незастроен, отреден за жилищно застрояване при граници: северулица, изток – УПИ ІХ-общ., юг – УПИ ІІ-511 и запад – улица с ок 45 а
и ок 45 б, актуван с АОС № 2449/17.02.2011 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1 от Наредбата за
общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с
явно наддаване на УПИ І-511 в кв.23 “б” по плана на с.Долна Диканя,
Община Радомир, одобрен със Заповед № РД-4-26/1984 г. на ОНСПерник, с площ от 647 кв.м. – незастроен, отреден за жилищно
застрояване, при граници: север-улица, изток-УПИ ІХ-общ., юг –
УПИ ІІ-511 и запад – улица с ок 45 а и ок 45 б, актуван с АОС №
2449/17.02.2011 г. при начална тръжна цена от 7 117.00 лв. /седем
хиляди сто и седемнадесет лева/, без включен ДДС, определена от
лицензиран оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредбата за общинската собственост и сключи договор за продажба
със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІV-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.6. Докладна записка, вх.№ С-200/05.09.2012 г., относно
продажба на УПИ Х в кв.156 по плана на с.Долна Диканя, Община
Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След извършеното поименно гласуване, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 198
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане
с общинска собственост за 2012 г. /приета с решение № 38 от
протокол № 5/27.01.2012 г. – списък на недвижимите имоти-частна
общинска собственост за продажба по ЗОС през 2012 г./ с нова точка,
в която вписва недвижим имот, представляващ УПИ Х в кв.15 “б” по
плана на с.Долна Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед №
РД-4-26/1984 година на ОНС-Перник, с площ от 1 072 кв.м. –
незастроен, отреден за жилищно застрояване при граници: северулица, изток-улица, юг-улица и запад – УПИ ХІ – общ. и УПИ ІХ –
общ., актуван с АОС № 2590/31.07.2012 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1 от
Наредбата за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
чрез търг с явно наддаване на УПИ Х в кв.15 “б” по плана на с.Долна
Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед № РД-4-26/1984 г. на
ОНС-Перник с площ от 1 072 кв.м. – незастроен, отреден за жилищно
застрояване при граници: север-улица, изток-улица, юг-улица и
запад – УПИ ХІ-общ. и УПИ ІХ-общ, актуван с АОС № 2590/31.07.2012
г. при начална тръжна цена от 11 792.00 лв./единадесет хиляди
седемстотин деветдесет и два лева/, без включен ДДС, определена от
лицензиран оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за продажбата
със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІV-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.7. Докладна записка, вх.№ С-201/05.09.2012 г., относно
продажба на УПИ Х-536 в кв.2 по плана на с.Дрен, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След извършеното поименно гласуване, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 199
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане
с общинска собственост за 2012 г. /приета с решение № 38 от
протокол № 5/27.01.2012 г. – списък на недвижимите имоти – частна
общинска собственост за продажба по ЗОС през 2012 г./ с нова точка,
в която вписва недвижим имот, представляващ УПИ Х-536 в кв.2 по
плана на с.Дрен, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ336/08.06.1964 г. на ОНС-Перник, с площ от 718 кв.м. – незастроен,
отреден за жилищно застрояване, при граници: север – УПИ ІV-530,
изток-УПИ ІХ-528, юг-улица и запад – УПИ ХІ-535 и имот пл.№ 536,
актуван с АОС № 2591/31.07.2012 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1 от Наредба за
общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с
явно наддаване на УПИ Х-536 в кв.2 по плана на с.Дрен, Община
Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ-336/08.06.1964 г. на ОНС-Перник,
с площ от 718 кв.м.-незастроен, отреден за жилищно застрояване при
граници: север- УПИ ІV-530, изток-УПИ ІХ-528, юг-улица и запад –
УПИ ХІ-535 и имот пл.№ 536, актуван с АОС № 2591/31.07.2012 г., при
начална тръжна цена от 8 616.00 лв./осем хиляди шестотин и
шестнадесет лева/, без включен ДДС, определена от лицензиран
оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за продажбата
със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ІV-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.8. Докладна записка, вх.№ С-198/05.09.2012 г., относно отдаване
под наем на общинско помещение, находящо се в сградата на
Общински дом в с.Долни Раковец.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно
гласуване, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската
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собственост, във връзка с чл.22, ал.4 от Наредба за общинската
собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 200
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
отдаване под наем без търг и конкурс на общински имот-публична
общинска собственост, представляващ общинско помещение,
находящо се в сградата на “Общински дом” в с.Долни Раковец,
Община Радомир, на 1-ви етаж /здравна служба/ с площ от 21 кв.м. за
оказване на първична извънболнична, дентална помощ на д-р
Дойчин Светлинов Ангелов – гр.София, ж.к.”Люлин 2”, бл.221, вх.В,
ап.59, при месечна наемна цена 4.20 лв. /четири лева и двадесет
стотинки/, съгласно тарифа за определяне на наемните цени на
общински имоти, утвърдена от Общински съвет-Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”-16, “против”-1, “въздържал се”- 3/

*
*
*
ПО ІV-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.9. Докладна записка, вх.№ С-208/10.09.2012 г., относно
кандидатстване на Община Радомир пред Програмата за развитие на
селските райони /ПРСР/ за периода 2007г.-2013 г., по мярка 223 –
“Първоначално залесяване на неземеделски земи” в Община
Радомир” по Наредба № 22 от 07 юли 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
“Първоначално залесяване на неземеделски земи” по програмата за
развитие на селските райни за периода 2007-2013 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 201
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да кандидатства с
проектопредложение за предоставяне на безвъзмездна помощ за
финансиране на проект по мярка 223 – “Първоначално залесяване на
неземеделски земи” в Община Радомир” по Наредба № 22 от 07 юли
2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка “Първоначално залесяване на
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неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007-2013 година.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Кмета на Община Радомир да
предприеме необходимите мерки за разработка на необходимата
техническа документация за окомплектоване на проектното
предложение.
3. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Радомир да внесе
пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година,
мярка 223 – “Първоначално залесяване на неземеделски земи” в
Община Радомир” проекто-предложение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект
“Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на
Община Радомир”.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за временно използване на собствени
средства при изпълнение на проекта до тяхното възстановяване от
Програмата.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ІV-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.10. Кандидатстване на Община Радомир за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ пред Програмата за развитие на
селските райони /ПРСР/ за периода 2007 г.-2013 г., съгласно Наредба
№ 22 от 07 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 с проект
“Първоначално залесяване на неземеделски земи” в Община
Радомир”, докладна записка, вх.№ С-209/10.09.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, т.12 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 202
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДЕКЛАРИРА, че дейностите
по проекта отговарят на приоритетите по Плана за развитие на
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР:/П/
/Красимир Борисов/
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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
ПРОТОКОЛ
№ 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.10.2012 Г.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „СТОПАНСКА ПОЛИТИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И
ЕКОЛОГИЯ”
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 204
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПОПЪЛВА
състава на Постоянна
комисия „Стопанска политика, земеделие, гори и екология” и ИЗБИРА за член
на постоянната комисия г-н Владимир Стоилов Зарков.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ИНФОРМАЦИИ, ОТЧЕТИ,
НАРЕДБИ, ПРОГРАМИ:
ІІІ.1. Информация за готовността на Община Радомир за работа при
зимни условия, вх.№ С-228/12.10.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 205
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за готовността
на Община Радомир за работа при зимни условия.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ИНФОРМАЦИИ, ОТЧЕТИ,
НАРЕДБИ, ПРОГРАМИ:
ІІІ.2. Отчет за финансовото състояние и дейността на „Байкал-1”ЕООД
с.Байкалско, Община Радомир за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2012 г., вх.№ С-
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221/05.10.2012 г. и Предложение на ПК „Стопанска политика, земеделие, гори и
екология” за провеждане на конкурс а управител на „Байкал-1”ЕООД,
с.Байкалско, Община Радомир.
Вносители: Христо Христов – ВрИД Управител на „Байкал-1”ЕООД, с.
Байкалско
Председател на ПК”Стопанска политика, земеделие, гори и
екология”
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.9 от ЗМСМА, чл.147, във връзка с чл.141 и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон
и съгласно чл.26, ал.1, чл.30 от Наредба за търговските дружества с общинско
участие на Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 206
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА отчет за дейността на „Байкал-1”ЕООД с.Байкалско, Община
Радомир за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2012 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-15, “против”-няма, “въздържал се”- 5/

2. ОБЯВЯВА конкурс за избор на управител на „Байкал-1”ЕООД,
с.Байкалско, Община Радомир, при следните условия:
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Висше образование
2. Общ трудов стаж, от който не по-малко от три години управленски
опит;
3. Познаване на действащите нормативни документи в областта на
управлението, трудовото законодателство и опазване на околната среда;
4. Да притежава умения за работа в екип и компютърна грамотност;
5. Лицето да не бъде осъждано за престъпление от общ характер на
лишаване от свобода, освен ако не е реабилитирано;
6. Лицето да не е лишено по съответния ред от правото да упражнява
търговска дейност;
7. Лицето или член на семейството му да не упражнява конкурентна
дейност.
ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление по образец;
2. Автобиография;
3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше
образование;
4. Нотариално заверено копие на документ за трудов стаж – трудова
и/или осигурителна книжка;
5. Мотивационно писмо;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява
търговска дейност;
8. Декларация във връзка с т.7 от раздел І – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
КАНДИДАТИТЕ.
9. Медицинско свидетелство;
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10. Бизнес програма за развитие на търговското дружество за срок от три
години, която включва изготвена такава за всяка година поотделно, при
допускане на кандидата на следващ етап.
ІІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Срокът за представяне на заявления за участие е до 23.11.2012г.
1-ВИ ЕТАП: Проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания – комисията се произнася с решение за
допускането или недопускането до участие в конкурса на кандидатите в
тридневен срок връчва решението си на всички кандидати.
2-РИ ЕТАП: В двадесетдневен срок от датата на уведомлението за
решението на комисията за допускане на кандидата да участва в конкурса,
кандидатът представя бизнес програма за развитие на търговското дружество за
три години, изготвена в съответствиес бизнес задачата и стратегията за развитие
на дружеството:
1. Разширяване на дейността на дружеството в съответствие с предмета на
дейност и увеличаване на приходите от дейност.
2. Поетапно погасяване на задълженията към Националната агенция по
приходите.
3. Увеличаване на работните места.
4. Създаване на материални, икономически и организационни условия за
привличане на инвестиции. Критериите за оценка на бизнес програмите са
визирани в чл.30, ал.4 от Наредба за търговските дружества с общинско участие
и са следните:
- степен на реална приложимост на бизнес програмата;
- съответствие на бизнес програмата с целите на бизнес задачата на
дружеството;
- съответствие на бизнес програмата с нормативна уредба;
- логическа структура на бизнес-програмата;
След представянето на бизнес-програмите на кандидатите, комисията ги
оценява в съответс9твие с критериите, като до интервю се допускат
кандидатите, получили оценка на бизнес програмата си не по-ниска от 4.50 по
шестобалната система. Комисията уведомява писмено всички кандидати за
решението си, а допуснатите кандидати за интервю и за датата, мястото и часа
на провеждане на интервюто.
3-ТИ ЕТАП : Интервю с кандидатите, което да се проведе в Общински
съвет-Радомир, след уведомяване от комисията на допуснатите кандидати за
датата и часа за провеждането му.
ІV. ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Необходимата информация относно дружеството може да бъде
получена от допуснатите кандидати в работно време от 09.00 часа до 16.00 часа в
управлението на „Байкал-1”ЕООД на адрес: с.Байкалско, Община Радомир,
Област Перник, където ще бъдат на разположение на кандидатите за
запознаване на място следните документи: устава на дружеството, последния
годишен счетоводен баланс на дружеството, т.е. към 31.12.2011 г., отчет за
приходите и разходите за 2011 г., отчет за приходите и разходите към 30.09.2012 г.
Кандидатите получават достъп до документите след подписване на
декларация за неразгласяване /за опазване на търговска тайна/.
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2. В срок до 23.11.2012 г., всеки работен ден от 08.30 часа до 12.00 часа и от
13.00 часа до 16.30 часа в деловодството на Общински съвет-Радомир
кандидатите могат да получат заявление по образец и два броя пликове за
поставяне на документите за участие в конкурса.
V. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ:
1. Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се
подават в запечатан плик в деловодството на Общински съвет-Радомир, като
върху плика се изписва името на кандидата и дружеството, за което се
кандидатства и се завеждат в официален регистър по реда на постъпването им.
За всяко постъпило заявление се издава удостоверение, в което се посочват
името на подателя, датата и часа на приемането му.
2. Бизнес програмата се поставя и запечатва в другия плик, който се подава
в двадесетдневен срок от датата на уведомлението за решението на комисията за
допускане на участника до участие в конкурса.
VІ. ИЗБИРА седемчленна комисия за организиране и провеждане на
конкурса в състав:
Председател: инж.Евгени Ананиев – председател на Постоянна
комисия„Стопанска политика, земеделие, гори и екология”
Секретар: Ася Радуилова – младши юрисконсулт в Община Радомир
Членове: 1. инж.Димитър Димитров – заместник кмет на Община
Радомир
2. Владимир Тренев – заместник председател на Общински
съвет-Радомир
3. Иван Христов – общински съветник
4. Славчо Златков – общински съветник
5. Десислава Николова – главен специалист в Община
Радомир,
която да се събере на заседание за провеждането на първи етап от конкурса в
първия работен ден след изтичане на срока за подаване на заявленията за
участие, а именно на 26.11.2012 година.
VІІ. ВЪЗЛАГА на председателя на Общинския съвет решението с
изключение на състава на комисията да се публикува в ежедневник, в
официалната интернет страница на Община Радомир.
VІІІ. Председателят на комисията, съгласно чл.37, ал.1 от Наредбата за
търговските дружества с общинско участие на Общински съвет-Радомир, в
едноседмичен срок от провеждането на конкурса, на основание протокола на
комисията да внесе в Общински съвет-Радомир проект на решение за
определяне на представилия се най-успешно кандидат за управител на
дружеството и класирането по реда на следващите участници.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ИНФОРМАЦИИ, ОТЧЕТИ,
НАРЕДБИ, ПРОГРАМИ:
ІІІ.3. Отчет за финансовото състояние и дейността на „Медицински
център-Радомир”ЕООД град Радомир за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.,
вх.№ С-222/05.10.2012 г.
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Вносител: д-р Искра Гьошева – Управител на „Медицински центърРадомир”ЕООД град Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 207
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за финансовото
състояние и дейността на „Медицински център-Радомир”ЕООД град Радомир за
периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-15, “против”-няма, “въздържал се”- 3/

*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ИНФОРМАЦИИ, ОТЧЕТИ,
НАРЕДБИ, ПРОГРАМИ:
ІІІ.4. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 г.,
докладна записка, вх.№ С-214/21.09.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.3,
ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, чл.21, ал.2 от
ЗМСМА и чл.5, т.14 от Правилник 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 № 208
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Общинска програма за
закрила на детето за 2012 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.1 Докладна записка, вх.№ С-215/21.09.2012 г., относно изменение на
решение № 44/01.04.2010 г., изменено с Решение № 117/30.07.2010 г. и Решение №
138/29.07.2011 г., относно сключен договор за кредит между Община Радомир,
„Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД и
„Уникредит Булбанк”АД.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 209
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ИЗМЕНЯ Решение № 44/01.04.2010 г., както следва:
1.1.Т.1 в частта „Срок за погасяване”, се изменя по следния начин:

41

- Срок за погасяване – до 25.12.2019 г., считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такси за предсрочно погасяване.
1.2. Т.1 в частта „Източници за погасяване на главницата се допълва със
следния текст:
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
управляващия орган съгласно договор за безвъзмездна помощ №
BG161PO001/1.1-01/2007/041, проект BG161PO001/1.1-01/2007/068 „Подобряване на
социалната инфраструктура в Община Радомир” и от собствени бюджетни
средства”.
2. ВЪЗЛАГА И ДЕЛЕГИРА права на Кмета на Община Радомир да
подготви необходимите документи за промяна на срока за погасяване и да ги
внесе във „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ”
ЕАД.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.2. Докладна записка, вх.№ С-217/03.10.2012 г., относно кандидатстване на
Община Радомир с проект „Иновативно обучение на обучители в изкуството за
работа с човешките ресурси” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,
приоритетна
ос
7
„Трансгранично
и
междурегионално
сътрудничество”.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.15 и чл.59 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 210
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ОДОБРЯВА споразумението за общинско сътрудничество между
Община Радомир – в качеството си на водеща организация и партньори
„Балканска агенция за устойчиво развитие” – Перник, Асоциация „Визас
Пасаулис Манийе” – Вилнюс-Литва за съвместно кандидатстване по проект.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да кандидатства с проекто
предложение за финансиране на проект „Иновативно обучение на обучители в
изкуството за работа с човешките ресурси”, по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7 „Трансгранично и междурегионално
сътрудничество”, име на схемата „Без граници-компонент 1-фаза 2”, Бюджетна
линия: BG051PF001-7.0.07.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.3. Докладна записка,в х.№ С-223/08.10.2012 г., относно партньорство
между Община Радомир и Сдружение „Общество и православие по проект
„Икономично, ефикасно и ефективно предоставяне на социалните услуги в
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общността при партньорство на местната власт с гражданското общество” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.15 и чл.59 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 211
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да
стане партньор на Сдружение „Общество и православие” по проект
„Икономично, ефикасно и ефективно предоставяне на социалните услуги в
общността при партньорство на местната власт с гражданското общество”, по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7
„Трансгранично и междурегионално сътрудничество”, име на схемата „Без
граници-Компонент 1-Фаза 2”, Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- 4/

*

*

*

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.4. Докладна записка, вх.№ С-219/04.10.2012 г., относно учредяване
безвъзмездно право на ползване на имот-частна общинска собственост.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 212
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТЛАГА обсъждането на докладна
записка, вх.№ С-219/04.10.2012 г. за следващото свое заседание, когато да бъде
представено решение на въпроса, касаещ общинската сграда находяща се в град
Радомир, ул.”Батенберг” № 22.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.5. Докладна записка, вх.№ С-220/04.10.2012 г., относно отдаване под наем
на общински имот-частна общинска собственост.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл.23, ал.1 от Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 213
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем
чрез публично оповестен търг на общински имот-частна общинска собственост,
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а именно: Общинско помещение, находящо се в гр.Радомир, ул.”Дупнишка” №
32 на партерен етаж, с площ от 100 кв.м., което да бъде използвано за
извършването на дейности, свързани с развитието на спорта и здравословния
начин на живот във всички възрастови групи към различните видове спорт,
при начална месечна наемна цена в размер на 80.00 лв./осемдесет лева/ без
включен ДДС, съгласно чл.8, ал.2 от Тарифа за определяне на наемни цени на
общински имоти на територията на Община Радомир, отдавани под наем по
реда на Наредба за общинската собственост за срок от 5 /пет/ години.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.6. Докладна записка, вх.№ С-218/04.10.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на Общинска
служба „Земеделие”-Радомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и
във връзка с искане с вх.№ АО-48-00-530/25.09.2012 г., постъпило в Общинска служба
по земеделие-Радомир, направено по реда на § 27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на
с.Радибош, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 214
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Методи Димитров Иванов-бивш жител на с.Радибош, Община Радомир имот №
022042 – 1,945 дка – нива, находяща се в землището на с.Радибош, местност
„Прор”, актуван с Акт за общинска собственост № 2595/03.09.2012 г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.7. Докладна записка, вх.№ С-224/09.10.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от Общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на Общинска
служба по земеделие-Радомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване на основание чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и
във връзка с искане с вх.№ АО-48-00-540/29.09.2012 г., постъпило в Общинска служба
по земеделие-Радомир, направено по реда на § 27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на
с.Дрен, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 215
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Веле
Станков Рударски-бивш жител на с.Дрен имот № 028062 – 1,211 дка – ливада,
находяща се в землището на с.Дрен, местност „Тегарчица”, актуван с Акт за
общинска собственост № 2239/09.07.2009 г. и имот № 028059 – 1,361 дка – ливада,
находяща се в землището на с.Дрен, местност „Тегарчица”, актуван с Акт за
общинска собственост № 2238/09.07.2009 г., придобити от Общината по реда на
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.8.Докладна записка, вх.№ С-227/10.10.2012 г., относно предоставяне на
общински мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо ползване на
земеделски стопани-животновъди.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.37и, ал.5 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи за предоставяне на общински
мери и пасища на земеделски стопани-животновъди за общо ползване и по реда на
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 216
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предоставят по
населени места общински мери и пасища от Общинския поземлен фонд,
съгласно приложен списък, на земеделски стопани-животновъди за общо
ползване в съответствие с видовете и броя на отглежданите от тях животни на
цена от 2.00 лв./дка за период до 5 /пет/ години, като договорите се сключват в
срок до 30 ноември от Кмета на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.9. Докладна записка, вх.№ С-225/09.10.2012 г., относно продажба на УПИ
ІІІ-565 в кв.34 „а” по плана на с.Долна Диканя, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 217
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и
чл.53 от Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
УПИ ІІІ-565 в кв.34 „а” по плана на с.Долна Диканя, Община Радомир с площ от
798 кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № РД-4-26/1984
г. на ОНС Перник, актуван с АОС № 2393/17.05.2010 г., при граници: север-УПИ
ІІ-565, изток-край на регулация, юг-УПИ ІV-565 и запад-улица с ок 76а, ок 77 и
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ок79 на Любомир Кирилов Хаджиев с ЕГН: 6508086925, живущ в гр.София,
ж.к.”Надежда 1” бл.118, вх.А, ет.4, ап.27, за сумата от 7 980.00 лв./ седем хиляди
деветстотин и осемдесет лева/ без включен ДДС, определена от лицензиран
експерт оценител.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Радомир да сключи договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- 1/

*

*

*

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІV.10. Докладна записка, вх.№ С-226/09.10.2012 г., относно продажба на
УПИ ХХІІ в кв.189 по плана на с.Горна Диканя, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 218
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,
чл.35, ал.3 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.53 от
Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ ХХІІ
в кв.189 по плана на с.Горна Диканя, Община Радомир с площ от 900 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № ІІІ-144/1981 г. на ОНС
Перник, актуван с АОС № 2535/13.12.2011 г., при граници: север-улица, изтокУПИ ХХІІІ-общ., юг-край на регулация и запад-УПИ ХХІ-общ. на Ангел Сотиров
Сотиров с ЕГН: 7201256487, живущ в гр.София, ж.к.”Сердика”, бл.2, вх.В, ет.9,
ап.78 и Емануил Сотиров Сотиров с ЕГН: 7602166567, живущ в гр.София,
ж.к.”Сердика” бл.2, вх.В, ет.9, ап.78, за сумата от 9 000.00 лв./девет хиляди лева/
без включен ДДС, определена от лицензиран експерт оценител.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Радомир да сключи договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР: /П/
/Красимир Борисов/
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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

ПРОТОКОЛ
№ 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.11.2012 Г.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.1. Докладна записка, вх.№ С-260/21.11.2012 г., относно корекция на явна
фактическа грешка в решение на Общински съвет-Радомир.
Вносител: Красимир Борисов-Председател на ОбС-Радомир

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 223
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде направена
поправка на явна фактическа грешка в Решение № 63 по Протокол № 6 от
заседание на Общински съвет-Радомир, проведено на 17.02.2012 година и
ВИДОИЗМЕНЯ текстът на точка 1 от решението, като следва да се чете:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТМЕНЯ Решение № 121 по Протокол №
12/18.10.2005 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.2. Докладна записка, вх.№ С-257/15.11.2012 г., относно Отчет за състоянието
на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти за периода от месец ноември 2011 година до месец ноември
2012 година.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.3 от
Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 224
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2012 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- 1/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.3. Докладна записка, вх.№ С-253/15.11.2012 г., относно приемане на Наредба
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 225
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА на първо четене Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Радомир.
2. В срок до 14.12.2012 година в деловодството на Общински съвет-Радомир
да се внесат предложения за изменения и допълнения на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.4. Докладна записка, вх.№ С-254/15.11.2012 г., относно приемане на второ
четене на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Радомир.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 226
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА
дейност на територията на Община Радомир.

Наредба за

рекламната

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.6. Докладна записка, вх.№ С-246/14.11.2012 г., относно приемане на Програма
за развитие на читалищната дейност в Община Радомир през 2013 година и
дофинансиране на ХІІІ Национален детски фолклорен фестивал с
международно участие „Сланце иде” – Народно читалище „Благой Попов 1927”
с. Дрен, Десети литературен конкурс с национално значение „Мария Смилова” –
Народно читалище „Напредък 1895” град Радомир и Регионален конкурс за
традиционна Великденска трапеза” – Народно читалище „Отец Паисий”
с.Извор.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища и с цел развитие на читалищната дейност в Община Радомир, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 227
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА Годишна програма за развитие на читалищната дейност през
2013 година, изготвена въз основа предложенията за дейност на народните
читалища.
2. УТВЪРЖДАВА необходимото дофинансиране за провеждане на изявите
от национално и регионално значение на народните читалища в Община
Радомир, както следва:
- ХІІІ Национален детски фолклорен фестивал с международно участие
„Слънце иде” – Народно читалище „Благой Попов 1927” село Дрен – 2 000 /две
хиляди/ лева.
- Десети литературен конкурс с национално значение „Мария Смилова” –
Народно читалище „Напредък 1895” град Радомир – 1000 /хиляда/ лева.
- Регионален конкурс за традиционна Великденска трапеза – Народно
читалище „Отец Паисий” село Извор – 500 /петстотин/ лева.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.7. Докладна записка, вх.№ С-259/21.11.2012 г., относно допълнение на
списъка на длъжностите и лица, които имат право на транспортни разноски
през 2012 година в делегираните от държавата дейности по образование.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на ПМС №
367/2011 г., Общински съвет-Радомир прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 228
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УТВЪРЖДАВА допълнителен списък
на длъжностите и лица в делегираните от държавата дейности по образование,
които имат право на заплащане на 85 % от транспортните разходи от 15.09.2012 г.
до 31.12.2012 г. към списъка на педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности по образование, утвърден с Решение № 64 от 17.02.2012 г. на
Общински съвет-Радомир, приложение № 8.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- 1/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІІ.8.
Докладна записка, вх.№ С-249/15.11.2012 г., относно
отпускане на финансова помощ на Борислав Димчов Бориславов от
град Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА и във връзка с молба вх.№ ФД-94-00-326/24.10.2012 г. от Борислав Димчов
Бориславов от гр.Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 229
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отпусната
финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на Борислав Димчов Бориславов
от гр.Радомир, ж.к.”Гърляница” бл.16, ап.10, ет.4.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.9. Докладна записка, вх.№ С-250/15.11.2012 г., относно отпускане на
финансова помощ на Христина Альошева Илиева от град Радомир.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА и във връзка с молба с вх.№ ФД-94-00-309/19.10.2012 г. от Христина
Альошева Илиева от гр.Радомир, Общински съвет-Радомир прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 230
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отпусната
финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на Христина Альошева Илиева
от гр.Радомир, ж.к.”Мечта” 5, ап.17, ет.6.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.10. Докладна записка, вх.№ С-251/15.11.2012 г., относно отпускане на
финансова помощ на Милчо Рангелов Демирев от гр.Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА и във връзка с молба с вх.№ АО-94-00-2608/12.11.2012 г. от Милчо Рангелов
Демирев от гр.Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 231
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отпусната
финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на Милчо Рангелов Демирев от
гр.Радомир, ул.”Д.Гебрев” № 41.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.11. Докладна записка, вх.№ С-219/04.10.2012 г., относно учредяване
безвъзмездно право на ползване на имот-частна общинска собственост, находящ
се в гр.Радомир, ул.”Батенберг” № 22.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 232
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТЛАГА обсъждането на докладна
записка с вх.№ С-219/04.10.2012 г., относно учредяване безвъзмездно право на
ползване на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Радомир,
ул.”Батенберг” № 22, за следващото заседание на Общинския съвет.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.12. Докладна записка, вх.№ С-255/15.11.2012 г., относно отдаване под
наем на общински имоти-публична общинска собственост-общинско
помещение-мазе в сградата на кметство с.Стефаново, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредба за общинската
собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 233
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публично оповестен търг
на общински имот-публична общинска собственост, представляващ общинско
помещение-мазе с площ от 60 кв.м., намиращо се в сградата на кметство село
Стефаново, Община Радомир, изграден върху общински парцел, представляващ
УПИ І в кв.74 по плана на с.Стефаново, одобрен със Заповед №№ 1232 и 1231 от
1949 г. на ОНС Перник, актуван с АОС № 2580/05.06.2012 г. за търговска дейност
при първоначална месечна наемна цена в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет
лева/ без включен ДДС, за срок от 5 /пет/ години.
2. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Радомир да проведе процедурата по
търга съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската
собственост на Общински съвет-Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.14. Докладна записка, вх.№ С-240/05.11.2012 г., относно предложение за
промяна на земеделски имот-публична общинска собственост в земеделски
имот-частна общинска собственост.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 234
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА имот № 000180 с НТПмочурище, с обща площ 34,745 дка /тридесет и четири декара и седемстотин
четиридесет и пет квадратни метра/, находящ се в землището на с.Друган,
Община Радомир, да бъде обявен и актуван като частна общинска собственост,
поради това, че е престанал да има предназначението, отразено в акта за
публична общинска собственост – мочурище.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

52

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.15. Докладна записка, вх.№С-241/07.11. 2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-48-00539/29.09.2012 г., постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на с.Извор, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 235
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Симеон Тренев Тодоров – бивш жител на с.Извор имот № 107018 – 0,984 дка –
затревена нива, находяща се в землището на с.Извор, местност „Яньовица”,
актуван с АОС № 2605/01.10.2012 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.16. Докладна записка, вх.№ С-242/14.11.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-08-00132/06.11.2012 г., постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на с.Дрен, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 236
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Петър Атанасов Пръчков – бивш жител на с.Дрен имот № 000656 – 1.353 дка –
тревни насаждения, находящ се в землището на с.Дрен, местност „До
гробището”, актуван с АОС № 2604/01.10.2012 г., придобит от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.17. Докладна записка, вх.№ С-243/14.11.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане наОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-08-00137/06.11.2012 г., постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на гр.Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 237
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Димитър Зашев Митов-бивш жител на с.Червена могила имот № 040037-4,017
дка – пасище с храсти, находяща се в землището на гр.Радомир, местност
„Егреко”, актуван с АОС № 2598/03.09.2012 г., имот № 039037-2,303 дка – ливада,
находяща се в землището на гр.Радомир, местност „Егреко”, актуван с АОС №
2599/03.09.2012 г., придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.18. Докладна записка, вх.№ С-244/14.11.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-08-00136/06.11.2012 г., постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на с.Дрен, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 238
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Момчил Йорданов Щраков – бивш жител на с.Дрен имот № 056057 – 1,037 дка –
ливада, находяща се в землището на с.Дрен, местност „Кюлафлийската”,
актуван с АОС № 2596/03.09.2012 г., имот № 055031 – 0.970 дка – ливада, находяща
се в землището на с.Дрен, местност „Кленете”, актуван с АОС № 2597/03.09.2012 г.,
придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.19. Докладна записка, вх.№ С-245/14.11.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-08-00133/06.11.2012 г., постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на с.Долна Диканя, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 239
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Лазар Илиев Попов – бивш жител на с.Долна Диканя имот № 054026 – 2,146 дка –
ливада, находяща се в землището на с.Долна Диканя, местност „Раскето”,
актуван с АОС № 2592/07.08.2012 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДРУГИ:
ІІІ.1. Приемане на решение, относно протестна подписка на граждани,
придружително писмо, вх.№ ОС-296/15.11.2012 г.
Вносител: Мариана Стоилова Коларска – Председател на Инициативен
комитет
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 240
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА Декларация „ЗА качествено и добро образование на децата на
Радомир! ПРОТИВ сливането на ТПГ „Никола Вапцаров” и ПГТ „Юрий
Гагарин”, със следния текст:
„Общинският съвет, като една от главните основи на демократичното
устройство в Република България на територията на Община Радомир, като
част от системата на органи на местно самоуправление в държавата, възприел
изцяло демократичните принципи в Европейската харта за местно
самоуправление,
като орган, на който е възложена реална отговорност, да управлява ефективно и
близко до гражданите, в рамките на закона и в интерес на населението на
Община Радомир,
имайки предвид принципите на Европа, изпълнението на обществени
задължения да бъде възложено на властите, които са най-близко до гражданите,
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имайки предвид препоръките на Европейската харта за местно самоуправление
– в процеса на планиране и на вземане на решения своевременно и по подходящ
начин да се взема становище на органите на местно самоуправление по всички
засягащи ги въпроси,
имайки предвид извода в експертното становище на МОМН, че професиите, по
които се осъществява професионалното обучение в двете училища са значими
за региона и местната икономика и че през следващата година предстои
създаването на План за развитие на Община Радомир,
имайки предвид, че съгласно чл.17, ал.1,т.3 от ЗМСМА местното самоуправление
се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях
органи, какъвто е общинският съвет да решават самостоятелно всички въпроси
от местно значение в сферата на образованието,
подкрепяйки желанието на гражданите на Община Радомир изразено чрез
протестна подписка на 3100 жители на общината и имайки предвид
задължението на общинския съвет да вземе отношение по този въпрос, съгласно
чл.52, ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление,
имайки предвид, че съгласно Конституцията на Република България, съдебната
власт защитава правата и законните интереси на всички граждани и отчитайки
нейната независимост,
Д Е К Л А Р И Р А:
Подкрепа на протестната подписка на гражданите „ЗА качествено и добро
образование на децата на Радомир! ПРОТИВ сливането на ТПГ „Никола
Вапцаров” и ПГТ „Юрий Гагарин”.
Общинският съвет като орган изразяващ волята на гражданите в Община
Радомир АПЕЛИРА съдебната власт да защити правото на жителите на Община
Радомир да запазят самостоятелното съществуване на ТПГ „Никола Йонков
Вапцаров” и ПГТ „Юрий Гагарин” и да предотврати преобразуването им в едно.
Общински съвет Община Радомир
28.11.2012 година”
2. Решението да се представи във Висшия административен съд по адм.дело
№ 11902/2012 г.
3. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Радомир на основание чл.52, ал.2 от
Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление да обнародва декларацията в електронния сайт на Община
Радомир и един ежедневник.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуване -18/
/”за”-13, “против”- 2, “въздържал се”- 3/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР:/П/
/Красимир Борисов/
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РЕШЕНИЕ № 241/03.12.2012 година е прието чрез подписка

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

ПРОТОКОЛ
№ 16
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.12.2012 Г.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.1. Докладна записка, вх.№ С-283/18.12.2012 г., относно Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2013 година
/съгласно мандатната стратегия за управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост: чл.7, ал.9 от ЗОС, чл.4 от Наредбата за общинската
собственост/
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.8,
ал.9 от Закон за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Наредба за общинската
собственост за изпълнение на целите, принципите и приоритетите на мандатната
стратегия, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 242
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2013 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуване -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.2. План за работа на Общински съвет-Радомир през 2013 година
/приоритетни теми за разглеждане на заседания/.
Вносител: Красимир Борисов-Председател на ОбС-Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 243
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА План за разглеждане на
приоритетни теми на заседанията си през 2013 година по месеци, както следва:
П Л А Н
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕЗ 2013 Г.
/приоритетни теми за разглеждане на заседания/
МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Радомир за
мандат 2011-2015 година за периода до 31.12.2012 година /съгласно чл.44, ал.5 от
ЗМСМА/
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Отчет за изпълнение на актовете, приети от Общински съвет-Радомир за
периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. /съгласно чл.44, ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.108,
ал.2 от ПОДОСРКВОА/
Вносител: Кмет на Община Радомир
3. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Радомир за 2012
година /съгласно чл.30, ал.1 от ЗОБ и чл.49, ал.3 от НУРСПИООБ на Община
Радомир/ и Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012 година
/съгласно чл.9, ал.1 от ЗОД/
- Отчет за дейността на търговските дружества за периода до
31.12.2012г./съгласно чл.10 от НТДОУ/
- Приемане на бюджет на Община Радомир за 2013 година
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и неговите комисии за
периода 01.07.2012 г.-31.12.2012 г.
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир
2. Информация за работата на общинската администрация с молбите, жалбите,
сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица за второто
полугодие на 2012 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3. Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на
територията на Община Радомир и отчет за изпълнение на Програмата за
управление на дейностите по управление на отпадъците. Екологични проблеми
по населени места и мерки за отстраняването им.
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Вносител: Кмет на Община Радомир
4. Отчет за изпълнение на програмата за борба срещу злоупотребата с
наркотични вещества през 2012 година и План за дейностите през 2013 година по
реализация на програмата.
Вносител: Председател на Общински съвет по наркотични вещества

МЕСЕЦ МАРТ:
1. Отчет за изпълнение на Годишния план на Общинската стратегия за развитие
на социалните услуги през 2012 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Отчет за изпълнение на Програмата за общинска политика за работа с
младежите и приемане на План за работа през 2013 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3. Информация за дейността на общинската администрация по изпълнение на
Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Радомир;
състоянието на престъпността на територията на Община Радомир.
- Актуализация на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община
Радомир.
Вносител: Кмет на Община Радомир, Началник РУП на МВР-Радомир
МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Доклад за изпълнението на Плана за развитие на Община Радомир /съгласно
чл.23 от ЗРР/.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Отчет за изпълнение на проектите, по които Община Радомир е бенефициент
или партньор и предстоящите действия на общинската администрация за
периода до края на годината.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3. Годишни отчети и баланси за 2012 година на търговските дружества, в които
Община Радомир е собственик на капитала /ТЗ и чл.16, ал.1,т.3 от наредбата за
търговските дружества с общинско участие/ и Отчети за резултатите от
изпълнението на бизнес програмите на дружествата, в които общината е
собственик на капитала, финансово-икономическото им състояние, проблеми и
предложения за решаването им /съгласно чл.26, ал.2 от Наредбата за търговските
дружества с общинско участие/.
Вносители: Управителите на търговски дружества
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МЕСЕЦ МАЙ
1. Информация относно функционирането и развитието на културните
институции в общината.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Информация за работата на Общинската комисия
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Вносител: Председател на КБППМН

за

борба

с

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Състояние и анализ на безработицата в Община Радомир. Обхват и
насоченост на програмите за временна и трудова заетост.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ ЮЛИ
1. Информация за работата на общинската администрация с молбите, жалбите,
сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица за първото
полугодие на 2013 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Отчет за изпълнение на актовете, приети от Общински съвет-Радомир за
периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3. Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и на неговите комисии за
периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. /съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА/
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир
4. Отчет за дейността на Община Радомир за общинската политика в областта на
спорта и туризма.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Анализ на състоянието на образователната система в Община Радомир и
готовност за започване на учебната 2013-2014 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Отчет за изпълнение на общинската програма за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства 2008-2015 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3. Отчет за изпълнение на проектите, по които Община Радомир е бенефициент
или партньор и предстоящите действия на общинската администрация за
периода 01.09.2013 г. – 31.12.2013 г.
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Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
1. Отчети за резултатите от изпълнението на бизнес програмите на дружествата,
в които общината е собственик на капитала, финансово-икономическото им
състояние, проблеми и предложения за решаването им /съгласно чл.26, ал.2 от
Наредбата за търговските дружества с общинско участие/.
Вносители: Управителите на търговски дружества
2. Информация за готовността на Община Радомир за работа при зимни
условия.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ НОЕМВРИ
1. Отчет за състоянието на общинската собственост на територията на Община
Радомир и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за
периода от месец ноември 2012 година до месец ноември 2013 година /съгласно
чл.66а от ЗОС и чл.18, ал.3 от Наредбата за общинската собственост/.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Актуализация на нормативни актове, приети от Общински съвет-Радомир,
във връзка с настъпили промени в нормативни актове от по-висока степен.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
1. Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през
2014 година /съгласно мандатната стратегия за управление и разпореждане с
имоти и вещи-общинска собственост; чл.7, ал.9 от ЗОС, чл.4 от Наредбата за
общинската собственост/
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. План за работата на Общински съвет-Радомир през 2014 година /приоритетни
теми за разглеждане на заседания/
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир
3. Списък на групите общински жилища за 2014 година /съгласно чл.3, ал.1 от
Наредбата за общинските жилища/.
Вносител: Кмет на Община Радомир
4. Отчет за дейността на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.
Вносител: Председател на комисията по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуване -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/
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*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.3. Докладна записка, вх.№ С-253/15.11.2012 г., относно приемане на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Радомир – второ четене.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 244
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуване -20/
/”за”- 19, “против”- няма, “въздържал се”- 1/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.4. Докладна записка, вх.№ ОС-351/27.12.2012 г., относно освобождаване на
учебните заведения в системата на народната просвета от такса „битови
отпадъци” за 2012 година.
Вносител: Татяна Цекова – общински съветник и председател на ПК
„Образование, наука, култура и духовни дейности”
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.7 и чл.20, във връзка с чл.17, т.1 от ЗМСМА, съгласно чл.8, ал.6 от ЗМДТ и във
връзка с постъпили искания от ръководствата на ПГТ „Юрий Гагарин” и ТПГ
„Н.Й.Вапцаров” град Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 245
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОСВОБОЖДАВА за 2012 година от
такса за битови отпадъци учебните заведения в системата на народната просвета
от Община Радомир за имотите – публична общинска и държавна собственост,
които не се използват със стопанска цел и са свързани само с пряката им дейност
за образование.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуване -20/
/”за”- 13, “против”- няма, “въздържал се”- 7/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.5. Докладна записка, вх.№ С-271/06.12.2012 година, относно актуален план
корекция на капиталовите разходи за 2012 година.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 246
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА корекция на одобрения
Актуален план на поименен списък за разпределение на целевата субсидия за
капиталови разходи през 2012 година на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.6. Докладна записка, вх.№ С-277/15.12.2012 г., относно актуализация на
бюджета за 2012 година на Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 247
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА актуализация на бюджета
за 2012 година на Община Радомир в размер на 10 132 607 лева.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”- 8, “против”- няма, “въздържал се”- 12/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.7. Докладна записка, вх.№ С-285/19.12.2012 г., относно определяне размера
на такса „битови отпадъци” за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА и съгласно чл.62 и чл.66 от ЗМДТ, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 248
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
І. ОДОБРЯВА план-сметка за необходимите разходи по поддържането на
чистота на територията на Община Радомир за 2013 година за всяка дейност
поотделно, както следва:
1. Сметосъбиране и сметоизвозване – 612 000 лв. без ДДС.
2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци – 168 000 лв. без ДДС.
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3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други
територии за обществено ползване /зимно и лятно/ - 164 000 лв. без ДДС.
Необходими средства за 2013 година – 944 000 лв. без ДДС
Необходими средства за 2013 година – 1 105 200 лв. с ДДС
ІІ. Като основа за определяне на такса „битови отпадъци” се приема
данъчната оценка на недвижимите имоти, определена по смисъла на чл.20 и
чл.21 от ЗМДТ.
В Закона за местните данъци и такси законодателят е постановил „Таксата
за битови отпадъци” да бъде определена в левове според количеството на
битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите
отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, съгласно чл.67
от ЗМДТ.
Поради обстоятелството, че различните субекти – физически лица и
предприятията за жилищните имоти имат различни потребителски нужди и
ползват общи съдове, справедливо е да се определи размера на таксата „битови
отпадъци” пропорционално върху данъчната основа. Това е в съответствие с
чл.67, ал.2 от ЗМДТ, съобразявайки се с нормите на чл.7 и чл.8, ал.1, т.3 от Закона
и не противоречи на разпоредбата на чл.67, ал.1 от ЗМДТ.
Залегналият основен принцип за справедливост и съразмерност при
определяне на таксите е продиктуван и от факта, че битовите отпадъци се
изхвърлят в общи съдове от живущите.
Друг мотив за избора и начина за определяне на таксата за битови отпадъци
е невъзможността да се определи според документите за собственост и адресната
регистрация на собствениците или ползвателите на имота дали те действително
са ползватели на същия, колко членове на семейството го обитават, за да е
налице принципа на справедливо разпределение според количеството битови
отпадъци, които те генерират.
Мотивите за избора на основа, върху която да се определя таксата за битови
отпадъци са следните: цели се по-голяма справедливост при определяне и
заплащане на таксата за битови отпадъци, като размерът в случая е
пропорционално върху данъчната основа. Размерът на таксата не може да се
определи на ползвател, поради невъзможността да се установи обективното
количество на битовите отпадъци на всеки потребител. Освен това различните
субекти имат различни потребителски нужди. Предвид на изложеното
Общинският съвет счита, че следва да определи данъчната оценка на
недвижимите имоти за основа за определяне на размера на таксата за всеки
конкретен имот. Този начин е справедлив, тъй като данъчната оценка е един
обективен критерий.
ІІІ. Информацията по точка ІІ се предоставя от отдел „Местни данъци и
такси” при Община Радомир.
ІV. Определя такса „битови отпадъци” за периода от 01.01.2013 година до
31.12.2013 година за всяка услуга поотделно в размер, както следва:
4.1. За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на граждани,
както и за жилищни имоти на предприятия на територията на град Радомир –
3.0 %о върху данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2.1 %о
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- за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 0.3 %о
- за чистотата на територията за обществено ползване – 0.6 %о
4.2. За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на граждани,
както и за жилищни имоти на предприятия извън територията на град Радомир
– 6.0%о върху данъчната им оценка
Разпределението на промила по видове услуги е:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 4.5 %о
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 0.5 %о
- за чистотата на територията за обществено ползване – 1.0 %о
4.3. За нежилищни имоти на предприятията – 5.0 %о върху данъчната им
оценка
Разпределението на промила по видове услуги е:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.6 %о
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 2.0 %о
- за чистотата на територията за обществено ползване – 1.4 %о
V. За включените имоти в т.ІІІ от Заповед № 558/25.10.2012 г. на Кмета на
Община Радомир /по чл.63 от ЗМДТ/ се заплаща такса „битови отпадъци” в
размер на 2 %о, както следва:
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 1 %о
- за чистотата на територията за обществено ползване – 1 %о
Неразделна част от настоящото решение е План-сметка за определяне на
такса “битови отпадъци” за 2013 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”- 19, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.8. Докладна записка, вх.№ С-272/11.12.2012 г., относно разглеждане на ПУП
/подробен устройствен план/ - ИПРЗ/изменение на план регулация и
застрояване / за изменение на действащия план на град Радомир в частта на
кв.167, съгласно Разрешение за изработване на ПУП-РУП № 621/26.11.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 249
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.36, ал.4 от Закон за
устройство на територията, ОДОБРЯВА ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ
/план регулация и застрояване/ и РУП /работен устройствен план/ за изменение
на част от кв.167 по действащия кадастрален и регулационен план на град
Радомир, одобрен със Заповед № 367/28.12.2001 г., като:
1. С плана за регулация се изменя дворищната регулация на УПИ Х-401,
УПИ ХІ – За читалище, който се отрежда за имоти планоснимачни №№ 400, 2675
и УПИ ХІІ – За КОО, който се отрежда за имот планоснимачен № 399 по имотни
граници, като се обособява нов УПИ ХV, отреден за КОО и алея преминаване
между УПИ ХІ – 400, 2675 – За читалище и УПИ ХV – За КОО до терена на ГПК
„НАРКООП” в кв.167.
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2. С плана за застрояване се отрежда петно в новообразувания УПИ ХV – За
КОО за двуетажна сграда, която покрива калкана на съществуваща сграда в
УПИ Х-401.
3. С работния устройствен план се определя силуетния план на
застрояването в новообразувания УПИ ХV – За КОО и част от кв.167, на
основание чл.36, ал.4 във връзка с чл.113, ал.2 от ЗУТ.
Според кафяви и червени линии, кафяви щрихи, червени и зелени цифри
и букви за регулация и червени линии, цифри и букви за застрояването в
приложената към това решение скица.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.9. Докладна записка, вх.№ С-276/15.12.2012 г., относно разглеждане на ПУП
/подробен устройствен план/ - ИПР /изменение на план регулация/ за изменение
на действащия план на с.Старо село, Община Радомир в частта на кв.12, съгласно
Разрешение за изработване на ПУП-ПР № 1019/1/21.08.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 250
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.6 от Наредбата за
общинска собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ проекта за ПУП /подробен устройствен
план/ - ИПР /изменение на план регулация/ за изменение на част от кв.12 по
действащия кадастрален и регулационен план на с.Старо село, Община
Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ-595/30.12.1969 г. да бъде одобрен съгласно
изискванията на Закона за устройство на територията, като с плана за регулация
се измени дворищната регулация на част от кв.12, като от УПИ ХХІ, ХХІІ и ХХІІІ
– общинска собственост се обособяват нови четири урегулирани поземлени
имоти, а именно: ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ и ХХХІХ в кв.12 по плана на с.Старо село.
Според зелени линии, червени и зелени щрихи и зелени цифри за
регулация.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.10. Докладна записка, вх.№ С-281/18.12.2012 г., относно Отчет за дейността
на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.
Вносител: Любка Божичкова Димитрова - Председател на комисията по
чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински
съвет-Радомир прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 251
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за дейността на местната
комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с
многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2012 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.11. Докладна записка, вх.№ С-279/17.12.2012 г., относно списък на групите
общински жилища за 2013 година /чл.3, ал.1 от Наредба за общинските
жилища/.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.42 от Закон за общинската
собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинските жилища, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 252
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ групите жилища, както
следва:
1. ВКЛЮЧВА в общинския жилищен фонд в групата „жилища за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” следните
апартаменти:
- ж.к.”Гърляница” бл.32, ет.8, ап.23А
- ж.к.”Гърляница” бл.32, ет.8, ап.22
Остава включен приет с Решение № 189 от протокол № 13/28.12.2010 г.
апартамент – ж.к.”Гърляница” бл.32, ет.8, ап.23Б
2. В общинския жилищен фонд в групата „резервни жилища” остават
включени на основание Решение № 189 от протокол № 13/28.12.2010 г.:
- ж.к.”Тракия” бл.1, вх.В ап.23
- ж.к.”Тракия” бл.7, вх.В, ап.63
И на основание Решение № 173 от протокол № 12/27.07.2012 г. остават включени
в същата група следните апартаменти:
- ж.к.”Тракия” бл.1, вх.А, ет.8, ап.23
- ж.к.”Тракия” бл.2, вх.В, ет.7, ап.19
- ж.к.”Гърляница” бл.27, ет.4, ап.35
3. В общинския жилищен фонд в групата „ведомствени жилища” няма
промяна на основание Решение № 189 от протокол № 13/28.12.2010 г.:
- ул.”Христо Ботев” № 15 бл.1 ап.6
- ул.”Христо Ботев” № 15 бл.1 ап.14
4. В общинския жилищен фонд в групата „жилища за продажба” остават
включени в същата група съгласно решение № 189 от протокол № 13/28.12.2010 г.
и Решение № 26 от протокол № 4/23.12.2011 г. следните апартаменти:
- ул.”Люлякова” № 34 бл.128, вх.Г, ет.6, ап.71
- ж.к.”Тракия” бл.3, вх.В, ет.7, ап.66
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ВКЛЮЧВА в групата „Жилища за продажба” следния апартамент:
- пл.”Войнишко въстание” бл.4, вх.В, ет.2, ап.4
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.12. Докладна записка, вх.№ С-278/17.12.2012 г., относно отдаване под наем
на общински имот-публична общинска собственост.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.14, ал.7 от Закон за
общинската собственост, във връзка с чл.22, ал.4 от Наредба за общинската
собственост и постъпила молба до Кмета на Община Радомир с вх.№ АО-92-00233/30.10.2012 г. от д-р Росица Бориславова Василева за извършване на първична
извънболнична помощ, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 253
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА да бъде отдаден под наем без търг или конкурс общински
имот-публична общинска собственост, представляващ общинско помещение,
находящо се в сградата на „Общински дом” /здравна служба/ в с.Долни Раковец,
Община Радомир, с площ от 20 кв.м. за извършване на първична
извънболнична помощ при месечна наемна цена в размер на 4.00 лв./четири
лева/, съгласно Тарифа за определяне на наемните цени на общински имоти,
утвърдена от Общински съвет-Радомир, за срок от 5 /пет/ години.
2. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Радомир да проведе процедурата и
сключи договор за отдаване под наем на общинското помещение /здравна
служба/, находящо се в сградата на „Общински дом” в с.Долни Раковец, Община
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.13. Докладна записка, вх.№ С-219/04.10.2012 г., относно учредяване
безвъзмездно право на ползване на имот-частна общинска собственост, находящ
се в гр.Радомир, ул.”Батенберг” № 22.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 254
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТЛАГА обсъждането на докладна записка,
вх.№ С-219/04.10.2012 г., относно учредяване безвъзмездно право на ползване на
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Радомир, ул.”Батенберг” №
22, за следващото заседание на Общинския съвет през месец януари 2013 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.14. Докладна записка, вх.№ С-284/19.12.2012 г., относно учредяване на
безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – публична
общинска собственост, находящ се в гр.Радомир, пл.”Свобода” № 20,
представляващ първи етаж от административна сграда – бивша община.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.39, ал.4 от Закон за общинската собственост и чл.50 от Наредба за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 255
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ И ВЪЗЛАГА на Кмета
на Община Радомир да сключи договор със Сдружение „МИГ РадомирКовачевци-Земен за безвъзмездно право на ползване на общински имот,
представляващ първи етаж от административна сграда – бивша община, с площ
от 294 кв.м. за осъществяване на дейностите по проект за сътрудничество със
заглавие „Подходът ЛИДЕР-основен инструмент за възраждане и съхранение на
местните занаяти” по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално
сътрудничество” по ос 4 – лидер от Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 година, за срок от 5 /пет/ години.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.15.Докладна записка, вх.№ С-282/18.12.2012 г., относно продажба на
земеделски имот от ОПФ в землището на с.Друган, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 256
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от Закон за
общинската собственост, ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2012 година /приета с Решение № 38 по
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Протокол № 5 от 27.01.2012 г. – списък на недвижимите имоти-частна общинска
собственост за продажба по ЗОС през 2012 година/ с поредна точка – земеделски
имот от Общински поземлен фонд - № 000180 по КВС на с.Друган, Община
Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.34, ал.1
от Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез явен
търг на земеделски имот от Общински поземлен фонд: имот № 000180 с НТП –
мочурище, с обща площ 34.745 дка /тридесет и четири декара и седемстотин
четиридесет и пет квадратни метра/, находящ се в землището на с.Друган,
Община Радомир, актуван с АОС № 2627 от 17.12.2012 г., при първоначална
тръжна цена 7 650.00 лв., определена от лицензиран оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир
да проведе процедура по търга, съгласно Наредба за общинската собственост и
сключи договор за продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.16. Докладна записка, вх.№ С-268/05.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от Общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-08-00135/06.11.2012 г., постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на с.Драгомирово и с.Байкалско, Община Радомир, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 257
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Божанко Симеонов Божилов – бивш жител на с.Драгомирово имот № 0160282.141 дка – ливада, находяща се в землището на с.Драгомирово, м. „Селище”,
актуван с АОС № 1905/28.02.2007 г.; имот № 012032 – 2.252 дка – нива, находяща се
в землището на с.Байкалско, м. „Гаджовата”, актуван с АОС № 2615/20.11.2012 г.,
имот № 019025 – 2.060 дка – ливада, находяща се в землището на с.Драгомирово,
м. „Църквище”, актуван с АОС № 1920/28.02.2007 г., имот № 009065 – 2.172 дка –
ливада, находяща се в землището на с.Драгомирово, м.”Дома”, актуван с АОС №
1862/26.02.2007 г., имот № 010028 – 2.365 дка – ливада, находяща се в землището на
с.Драгомирово, м.”Корията”, актуван с АОС № 1868/26.02.2007 г., имот № 012018 –
2.893 дка – ливада, находяща се в землището на с.Драгомирово, м.”При веселин”,
актуван с АОС № 1880/27.02.2007 г., имот № 011054 – 1,329 дка – ливада, находяща
се в землището на с.Драгомирово, м.”Сбирище”, актуван с АОС № 1876/27.02.2007
г., имот № 011055 – 1,570 дка – ливада, находяща се в землището на
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с.Драгомирово, м.”Димитровче”, актуван с АОС № 1876/27.02.2007 г., имот №
011021 – 1,549 дка – ливада, находяща се в землището на с.Драгомирово,
м.”Бахчите”, актуван с АОС № 1872/27.02.2007 г., имот № 015028 – 2.093 дка –
ливада, находяща се в землището на с.Драгомирово, м.”Селище”, актуван с АОС
№ 1897/27.02.2007 г., придобити от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”- 19, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.17. Докладна записка, вх.№ С-269/05.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от Общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-08-00134/06.11.2012 г., постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на с.Драгомирово и с.Байкалско, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 258
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Веле
Симеонов Ангелинков – бивш жител на с.Драгомирово имот № 009046 – 10.310
дка – ливада, находяща се в землището на с.Драгомирово, м.”Падината”, актуван
с АОС № 1857/26.02.2007 г., имот № 009067 – 3.457 дка – ливада, находяща се в
землището на с.Драгомирово, м.”До дворно място”, актуван с АОС №
2611/20.11.2012 г., имот № 004051 – 2.144 дка – ливада, находяща се в землището на
с.Драгомирово, м.”Стара колиба”, актуван с АОС № 1830/21.02.2007 г., имот №
015035 – 9.191 дка – нива, находяща се в землището на с.Байкалско, м.”Берин
дол”, актуван с АОС № 2614/20.11.2012 г., имот № 018028 – 2.542 дка – ливада,
находяща се в землището на с.Драгомирово, м.”Долни ливади”, актуван с АОС
№ 1914/28.02.2007 г., имот № 015030 – 0.813 дка – ливада, находяща се в землището
на с.Драгомирово, м.”Селище”, актуван с АОС № 1897/27.02.2007 г., имот № 015029
– 4.155 дка – ливада, находяща се в землището на с.Драгомирово, м.”Селище”,
актуван с АОС № 1897/27.02.2007 г., придобити от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”- 19, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.18. Докладна записка, вх.№ С-270/05.12.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от Общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-08-00138/06.11.2012 г., постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на с.Дрен, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 259
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Благой Иванов Щраков – бивш жител на с.Дрен имот № 058031 – 0.904 дка –
ливада, находяща се в землището на с.Дрен, м.”Еньов дол”, актуван с АОС №
2613/20.11.2012 г. и имот № 058032 – 2.513 дка – ливада, находяща се в землището
на с.Дрен, м.”Лолопанова вода”, актуван с АОС № 2613/20.11.2012 г., придобити от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”- 19, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.19. Докладна записка, вх.№ С-273/12.12..2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от Общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-08-00146/03.12.2012 г., постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на
гр.Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 260
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Тасо
Христов Аспров – бивш жител на гр.Радомир имот № 041055 – 2.342 дка – ливада,
находяща се в землището на гр.Радомир, м.”Види бог”, актуван с АОС №
2157/09.03.2009 г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”- 19, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.20. Докладна записка, вх.№ С-274/12.12..2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от Общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-08-00148/03.12.2012 г. постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на
с.Друган, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 261
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Борис
Станков Кованджийски – бивш жител на с.Друган имот № 014034 – 1.203 дка –
ливада, находяща се в землището на с.Друган, м.”Лаката”, актуван с АОС №
2293/23.09.2009 г. и имот № 014032 – 0.886 дка – нива, находяща се в землището на
с.Друган, м.”Лаката”, актуван с АОС № 2612/20.11.2012 г., придобити от Общината
по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”- 19, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.21. Докладна записка, вх.№ С-289/21.12..2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от Общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-08-00147/03.12.2012 г. постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на с.Червена могила, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 262
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Георги Василев Ябукарски – бивш жител на с.Червена могила имот № 032004 –
6.294 дка – нива, находяща се в землището на с.Червена могила, м.”Огоя”,
актуван с АОС № 2626/17.12.2012 г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”- 19, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.22. Докладна записка, вх.№ С-290/21.12..2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от Общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-08-00162/16.02.2012 г., постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на с.Дрен, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 263
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Станой Станков Дунков – бивш жител на с.Дрен имот № 102032 – 1.512 дка –
ливада, находяща се в землището на с.Дрен, м.”Църв.ливада”, актуван с АОС №
2412/08.07.2010 г. и имот № 102038 – 4.811 дка – ливада, находяща се в землището
на с.Дрен, м.”Църв.ливада”, актуван с АОС № 2628/18.12.2012 г., придобити от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”- 19, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.23. Докладна записка, вх.№ С-291/21.12..2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от Общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане, вх.№ АО-08-00161/18.12.2012 г., постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на с.Драгомирово, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 264
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Софика Васева Дончева – бивш жител на с.Байкалско имот № 017025 – 1.000 дка –
нива, находяща се в землището на с.Драгомирово, м.”Аранджика”, актуван с
АОС № 1907/28.02.2007 г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”- 19, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.24.Докладна записка, вх.№ С-280/17.12.2012 г., относно приемане на
декларация за достъпа до спорт в Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир

74

След извършеното гласуване, на основание чл.17, ал.1,т.10, във връзка с чл.21,
ал.1,т.24 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 265
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА Община Радомир да се присъедини към Декларацията за
достъпа до спорт.
2. ЗАДЪЛЖАВА спортните клубове на територията на Община Радомир
да предложат график за достъп и ползване на спортните обекти и съоръжения
от хора с увреждания.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”- 18, “против”- няма, “въздържал се”- 1/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.25. Докладна записка, вх.№ С – 286/21.12.2012 г., относно кандидатстване на
СНЦ „Св.Николай” с.Долни Раковец за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското
наследство” на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. към МИГ
Радомир-Ковачевци-Земен с проект „Вътрешна реставрация на храма
„Св.Николай”.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, т.12 от ЗМСМА, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 266
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДОПЪЛВА „Общински план за развитие 2006-2013 г.” в Приоритет 2
„Комплексно развитие на социалната, транспортната, образователната,
културната, спортната и бизнес инфраструктура на територията на Общината”,
Подприоритет 2.9 „Реставрация, консервация на сгради – паметници на
културата” с нова точка 2.9.1.5 - Вътрешна реставрация на храм „Свети
Николай” село Долни Раковец.
2. Общински съвет-Радомир декларира, че дейностите по проекта
отговарят на приоритетите по Плана за развитие на общината.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.26. Докладна записка, вх.№ С-287/21.12.2012 г., относно кандидатстване на
Народно читалище „Напредък 1895” за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското
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наследство” на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода
2007-2013 г. към МИГ Радомир-Ковачевци-Земен с проект „Популяризиране на
културно-историческото наследство на Радомирския край”.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, т.12 от ЗМСМА, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 267
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДОПЪЛВА „Общински план за развитие 2006-2013 г.” в Приоритет 2
„Комплексно развитие на социалната, транспортната, образователната,
културната, спортната и бизнес инфраструктура на територията на Общината” с
нов Подприоритет 2.11 „Популяризиране на културно-историческото
наследство на Радомирския край”
2.ДЕКЛАРИРА, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите по
Плана за развитие на общината.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.27. Докладна записка, вх.№ С-288/21.12.2012 г., относно кандидатстване на
Църковно настоятелство „Света Троица” с.Друган за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони
/ПРСР/ 2007-2013 г. към МИГ Радомир-Ковачевци-Земен с проект „Програмен
проект по стратегията за местно развитие на селските райони-довършителни
работи на храм „Света Троица” с.Друган.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, т.12 от ЗМСМА, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 268
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДОПЪЛВА „Общински план за развитие 2006-2013 г.” в Приоритет 2
„Комплексно развитие на социалната, транспортната, образователната,
културната, спортната и бизнес инфраструктура на територията на Общината”,
Подприоритет 2.8 „Рехабилитация сгради за административно обслужване,
култура, образование и спорт”, с нова точка 2.8.9. „Довършителни СМР на
строежа на храм „Света Троица” с.Друган.
2. ДЕКЛАРИРА, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите по
Плана за развитие на общината.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/
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*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.28. Докладна записка, вх.№ С-292/28.12.2012 г., относно кандидатстване на
Народно читалище „Благой Попов-1927” с.Дрен за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за
периода 2007-2013 г. към МИГ Радомир-Ковачевци-Земен с проект „Ремонт на
читалищна сграда на народно читалище „Благой Попов-1927” село Дрен,
Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, т.12 от ЗМСМА, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 269
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДЕКЛАРИРА, че дейностите по проект
„Ремонт на читалищна сграда на Народно читалище „Благой Попов-1927” село
Дрен, Община Радомир отговарят на приоритетите по Плана за развитие на
общината.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР: /П/
/Красимир Борисов/

АС/АС
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