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

РЕШЕНИЕ №8
25.11.2015 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.11.2015г. ,
обсъди първа точка от дневния ред – Доклад на временната комисия за
актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, с вносител: Временна комисия, избрана с решение № 3 от
17.11.2015 г. на Общински съвет-Радомир.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.3 от ЗМСМА,Общински съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ №8

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА на първо четене актуализиран Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет-Радомир,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
2. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за внасяне на писмени
предложения за промени в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 21/
/”за”- 21, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

РЕШЕНИЕ №9
25.11.2015 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.11.2015г. ,
обсъди четвърта точка от дневния ред –Избор на временна комисия за
определяне възнагражденията на председателя на Общински съвет-Радомир,
заместник председателите на Общински съвет-Радомир, на общинските
съветници и на кмета на Община Радомир.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.1 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ №9
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА временна комисия за
определяне възнагражденията на председателя на Общински съвет-Радомир,
заместник председателите на Общински съвет-Радомир, на общинските
съветници и на кмета на Община Радомир, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светослав Кирилов
ЧЛЕНОВЕ: 1. Симеон Димитров
2. Силвия Тодорова
3. Стефан Велинов
4.д-р Кирил Ангелов
5. д-р Любомир Илиев
6. Калин Иванов
7. Евгени Ананиев
8. Лиляна Иванова – главен счетоводител на Община
Радомир, която в срок до 04.12.2015 г. да внесе писмено предложение за
обсъждане в Общински съвет-Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 21/
/”за”- 21, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 10
25.11.2015 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.11.2015г. ,
обсъди пета точка от дневния ред –Докладна записка, вх.№ С-210/23.11.2015 г.,
относно определяне на представител на Общински съвет-Радомир в Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България, с
вносител: Светослав Кирилов – председател на Общински съвет-Радомир.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, чл.131 от Правилник за организацията и дейността на ОбСРадомир, чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от устава на НСОРБ, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 10
1.ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ИЗБИРА
за
свой
представител в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България – Светослав Димитров Кирилов.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА за заместник на
представителя в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България в случай, че представителят на
общинския съвет няма възможност да участва в работата на
Общото събрание – Антонио Емилов Антонов.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 21/
/”за”- 21, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 11
25.11.2015 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.11.2015г. ,
обсъди пета точка от дневния ред –Докладна записка, вх.№ С-211/24.11.2015 г.,
относно определяне на основни месечни заплати на кметове на кметства в
Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.5 от ЗМСМА и в изпълнение на ПМС № 67/2010 г.
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 11

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ основни месечни
заплати на кметове на кметства в Община Радомир, считано от
10.11.2015 г., както следва:
1.Кмет на кметство Дрен – Пламен Димитров Рударски - 800
лв /осемстотин лева/
2.Кмет на кметство Долна Диканя – Елинчо Йорданов Колев –
700 лв./седемстотин лева/
3.Кмет на кметство Стефаново – Веселин Иванов Василев –
700лв. /седемстотин лева/
4.Кмет на кметство Извор – Мария Здравкова Манова – 700
лв. /седемстотин лева/
5.Кмет на кметство Долни Раковец – Симеон Йорданов
Исачки – 700 лв. /седемстотин лева/
6.Кмет на кметство Друган – Славчо Стойчов Душков – 600
лв./шестотин лева/
7.Кмет на кметство Гълъбник – Мая Петрова Георгиева – 600
лв./шестотин лева/
8.Кмет на кметство Кленовик – Валентин Любомиров
Александров – 600 лв./шестотин лева/
9.Кмет на кметство Копаница – Пламен Владимиров
Александров – 600 лв. /шестотин лева/

10.Кмет на кметство Владимир – Калина Благоева Паунова –
600лв. /шестотин лева/
11.Кмет на кметство Горна Диканя – Георги Димитров
Георгиев – 600 лв./шестотин лева/
12.Кмет на кметство Прибой – Кирил Серафимов Цветков –
600лв. /шестотин лева/
13.Кмет на кметство Кондофрей – Чавдар Иванов Новаков –
600лв./шестотин лева/
14.Кмет на кметство Дебели лаг – Роза Методиева Кръстева –
600лв. /шестотин лева/
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 21/
/”за”- 21, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 12
25.11.2015 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.11.2015г. ,
обсъди пета точка от дневния ред –Докладна записка, вх.№ С-204/16.11.2015 г.,
относно подписване на анекс за удължаване срока на ползвания от Община
Радомир кредит овърдрафт с още една година, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 12

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
кандидатстване пред „Интернешънъл Асет банк“АД за поемане на
общински дълг при условията на чл.3, ал.2 от Закона за общинския
дълг с цел осигуряване на оборотни средства през 2016 година, при
следните параметри:
Максимален размер на дълга – 275 000,00 лева
Срок на издължаване на кредита – до 25.11.2016 година, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такси за предсрочно погасяване и с възможност за удължаване с
още 12 месеца плюс 12 месеца;
Валута на дълга – лева;
Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;
Условия за погасяване – еднократно;
Максимален лихвен процент – БЛП + 0,21 %
Такси и комисионни – съгласно Тарифата на банката и
конкретното договоряне на параметрите по кредита.
Обезпечение:
-Особен залог по реда на ЗОЗ на бъдещи приходи в размер на
3 076 245,00 лв.
-Особен залог по реда на ЗОЗ на изравнителна субсидия от РБ
в размер на не по-малко от 587 000,00 лева, дължима от 01.01.2016
година до 30.11.2016 година.

-Залог по реда за договорите за финансово обезпечение върху
следната сметка на общината в „Интернешънъл Асет банк“АД –
BG57IDBG74783100466900.
-Запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви,
такси и комисионни подписан от кмета.
При анексиране на кредита ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ДАВА СЪГЛАСИЕ И УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община
Радомир да извърши необходимите действия пред банката за
извършване на анексирането и при необходимост да предоставя
допълнително обезпечение, да предприема и други действия,
включително евентуално удължаване на срока на залога и други,
както и да подписва нов запис на заповед за новия срок.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА И ДЕЛЕГИРА права
на кмета на Община Радомир да представлява Община Радомир
пред „Интернешънъл Асет банк“АД, като подпише при условия,
каквито договори с банката договаря за кредит, да учреди
обезпеченията в полза на банката и да подпише всички свързани с
тези сделки документи, включително анексиране на кредита и
обезпеченията, съгласно условията на настоящото решение.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 21/
/”за”- 21, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 13
25.11.2015 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.11.2015г. ,
обсъди пета точка от дневния ред –Докладна записка, вх.№ С-208/18.11.2015 г.,
относно отдаване под наем на един кв.м. от първи етаж в сградата на МБАЛРадомир – публична общинска собственост за поставяне на кафе автомат, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и във връзка с чл.23, ал.2 от Наредба за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публично
оповестен търг на 1/един/ кв.м. от първи етаж в сградата на
МБАЛ-Радомир – публична общинска собственост, за поставяне
на кафе-автомат за срок от 3/три/ години при първоначална
месечна наемна цена в размер на 25.00 лв./двадесет и пет лева/ без
включен ДДС.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да проведе
процедурата по търга съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за наем със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 21/
/”за”- 21, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 14
25.11.2015 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.11.2015г. ,
обсъди шеста точка от дневния ред – Приемане на становище на Общински
съвет-Радомир относно предприета съдебна реформа от Висшия съдебен
съвет за промяна на съдебната карта на Република България и закриването
или промяна на статута на Районен съд град Радомир и обособяването му
като териториално поделение на Районен съд-град Перник.

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 № 14
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА следното

СТАНОВИЩЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД РАДОМИР
относно предприетата Съдебна реформа от Висшия
съдебен съвет за промяна на Съдебната карта на
Република България и закриването или промяна на
статута на Районен съд гр.Радомир и обособяването му
като териториално отделение на Пернишки районен съд.

Общински съвет гр. Радомир категорично застава на
становището, че Районен съд гр. Радомир следва да остане и да
функционира като самостоятелен Районен съд на територията
на града, като не следва да бъде закриван или преобразуван в
териториално отделение на Пернишкия районен съд.
Промяната на Съдебната карата на Районните съдилища в
Република България не би следвало да бъде подчинена само и
единствено на идеята за свиване и спестяване на разходите в

съдебната система.Определянето на новите съдебни райони и
закриването на Районни съдилища, както и превръщането им в
териториални отделения на Районните съдилища в големите
областни градове не следва да бъде водено само от критерия
„географска близост“ до Областния районен съд. Съществуват
редица фактори с изключение на тези, посочени в изготвения от
ВСС доклад за значението на районните съдилища в структурата
на съдебната система и критериите за промяна на съдебната
карта на районните съдилища от месец юли 2015 г. Тези фактори
са винаги конкретни и трябва да бъдат посочени убедително във
всеки конкретен случай.
Районните съдилища са основните съдилища в Република
България. В този смисъл те са главните съдилища, които са в
услуга на гражданите, търсещи правосъдие, доколкото тези
съдилища разглеждат основните групи граждански и наказателни
спорове, но освен това осигуряват и специфични нужди на
гражданите, свързани с наказателноправния им статус/ Бюрата
за съдимост/, както и съпътстващите правосъдието дейности,
изпълнението на съдебните решения и вписванията по отношение
на недвижимите имоти. В този смисъл съгласно разпоредбата на
чл. 3 от Закона за Нотариусите и нотариалната дейност,
районът на действие на нотариуса съвпада на района на действие
на съответния районен съд. С оглед на това структурата на
районните съдилища е определяща и за районите на действие на
нотариусите и за осъществяваните от тях удостоверителни
функции. Към Радомирския районен съд в момента има двама
действащи нотариуси, регистрирани в Нотариалната камара,
които обслужват населението на гр.Радомир и общините:
Радомир, Земен и Ковачевци.
Общински съвет гр.Радомир изразява категоричното си
становище, че следва да бъде запазена самостоятелността на
Радомирски районен съд и същият да не бъде закриван или
преобразуван в териториално отделение на Районния съд към
областния град, тъй като независимо от географската близост на
гр.Радомир до областния център гр.Перник, то нашият град

представлява втория по големина административен център в
Пернишка област, съществуващ като град, с действащ съд преди
изграждането на такъв в областния град. Освен това
Радомирският районен съд правораздава в трите общини, а
именно: община Радомир, община Земен и община Ковачевци,
обхващащи общо 60 населени места.Броят на гледаните дела,
материалната база, капацитетът и разположението на
достъпност предразполагат , че е възможно да бъде поето
правораздаването и на община Брезник. Трябва да се има предвид
факта, че промяната във функционално–териториалната
структура на съдебната система би могла да има и потенциално
значим отрицателен ефект върху социално-икономическото
развитие на всеки регион в настоящия случай по отношение на
трите горецитирани общини. В тази връзка ще направим подробна
и убедителна аргументация за запазване на границите на съдебния
район на Районен съд гр. Радомир.
Районен съд гр.Радомир обхваща в своите правораздавателни
правомощия трите общини – община Радомир, община Земен и
община Ковачевци. Община Радомир включва 32 населени места с
общо население 20896 жители и географска площ от 540.49 кв.км.
Община Радомир е гранична община за Област Перник .
Разположението на община Радомир определя съществено
важното й значение в областната инфраструктура - през нея
преминават важни транспортни артерии като важно за
развитието на общината има железопътната линия и
автомобилния път Е-79, Видин-София-Кулата, които са част от
транспортен коридор № 4. Първокласен път I-6 София-Гюешево ,
железопътна линия София-Кюстендил, допълнени със значим
железопътен логистичен възел с наличието на идеен проект и
цифров модел на ново високоскоростно трасе София-Радомир,
Автомагистрала „Струма„. От икономическа гледна точка
структурата на икономиката в община Радомир се
характеризира с висок дял на индустриално производство. Найголям
дял
от
общинската
икономика
заема
сектор
„промишленост“. В Община Радомир функционират предприятия

в
сферата
на
тежкото
машиностроене,
химическата
промишленост и други, като основните структуроопределящи
промишлени предприятия са:„Радомир Метал Индъстрийз“ АД,
„Леяроковашки машиностроителен комплекс“ЕООД,“Галко“ АД,
Бесттехника ТМ-Радомир“АД, „ 3 А Стил ООД“ „АК
Електрик“АД, който е и най-големия производител на ел.табла за
ниско и средно напрежение на територията на Р България,
“Ветпром“АД, „Венто-К“ООД, „Евелин-29“ ЕООД. В града има
множество и различни малки компании насочени към предоставяне
на услуги в областта на дърводелството, изработка на
стоманени изделия, производство на тротоарни плочки, бордюри и
много други – „Крисли“ ЕООД, „Техексим Инженеринг“ ЕООД,
както и множество предприятия в областта на шивачеството и
хранително-вкусовата промишленост, както и транспортната
дейност, а именно : „Унитранс“ АД, „Радомир техстил“ ООД,
„Арона“ ООД, „ЕТ Тропик – 81“, ЕТ „Румен Иванов- Бети лукс-92“ и
други. В община Радомир е съсредоточена 45% от обработваемата
земя и 32% от земеделските стопанства на Област Перник, тук се
отчита 19% по-висок среден размер на изкупената земеделска
продукция спрямо областта. На територията на община Радомир
функционират 3 детски градини, 8 училища, 1 общински детски
комплекс. Общият брой обхванати деца в детските градини е 547
с възможности за разкриване на допълнителна нова група. В
общинските училища се обучават 1265 ученици , в държавните
училища 291 ученика. Равнището на безработица към 30.09.2015
год. е 9.5% .На територията на гр.Радомир функционират пет
клона на търговски банки –„ Банка ДСК“ ЕАД, “Обединена
Българска Банка“ АД, „Интърнешънъл Асет Банк“АД, „Юробанк
България“ АД и „Си Банк“ ЕАД, последната е и основната
обслужваща банка на Районен съд гр.Радомир, находяща се в
непосредствена близост до сградата на съда.
Гореизложеното показва, че е налице сравнително ниска
степен на безработица в общината, добре развиващ се в
икономическо отношение град, втори по големина в областта,
поради което не са налице социално-икономическите критерии

заложени в доклада на ВСС налагащи закриване или преобразуване
на Районен съд гр.Радомир в териториално отделение към
Районния съд в областния град. Напротив общински съвет
гр.Радомир счита, че едно такова преобразуване на съда би имало
отрицателно влияние върху социално-икономическото развитие
на общината и утвърдените исторически традиции , като втори
по големина административен център в областта. Не на последно
място в исторически план следва да се отбележи, че Съдебната
палата в гр.Радомир е била проектирана през 1937 година и
практически функционира като съд от 1947 г., а именно преди
създаването на районния съд в областния град Перник. През 2006
година сградата на Районния съд е разширена и реконструирана
като е построена нова част. Обособиха се нови работни
помещения и бе създадена нова организация на работа и
обслужване на гражданите, като по този начин беше решен
проблем, който съществуваше отдавна и нямаше адекватно
решение. Към настоящия момент достъп до сградата е осигурен и
за инвалиди. Разгънатата застроена площ на сградата на районен
съд гр.Радомир се увеличи почти двойно от 953.700 кв.м. на близо 1
800 кв.м.
Не на последно място в съдебния регион на Радомирски
районен съд се включват общините Ковачевци и Земен. Община
Ковачевци включва общо девет населени места с население 2 526
жители, като от 2006 г. към община Ковачевци е присъединено и
с.Чепино, с което населените места на територията на същата
община станаха десет. Географската площ, която заема община
Ковачевци е 144.95 кв.км. Община Земен, която също влиза в
съдебния район на Радомирския районен съд е с население 3 128
жители, включва осемнадесет населени места, обхваща площ от
253.9 кв.км.
Предвид гореизложеното Общински съвет гр.Радомир се
солидаризира с мнението на Общински съвет Ковачевци във връзка
с приета от него Декларация за запазването на Районен съд
гр.Радомир, като самостоятелен съд при предстоящите промени
на Съдебната карта на Р България.

Преструктурирането на съдебната карта на районните
съдилища в Република България трябва да се извърши на основата
на утвърдени от ВСС критерии, които в максимална степен да
гарантират достъпа до правосъдие на гражданите и да не повлияе
отрицателно върху социално-икономическото развитие на
съответните региони, поради което следва да бъде запазена
самостоятелността на Радомирски районен съд като втори по
големина районен съд в областта обслужващ населението на три
общини с общо 60 населени места и с обща територия от 938.85
кв.км.
Радомир
25.11.2015год.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 21/
/”за”- 21, “против”- няма, “въздържал се”-няма/
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