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

Р Е Ш Е Н И Е № 35
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка
относно приемане на План за работа на Общински съвет-Радомир през 2016
г./приоритетни теми за разглеждане на заседания/, с вносител: Светослав
Кирилов-председател на ОбС-Радомир, както и становищата на
ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК
“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“, ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“, ПК „Европейски, национални и други програми и
проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“ и ПК по етика и
конфликт на интереси.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 35
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА План за работата
на Общински съвет-Радомир през 2016 г. /приоритетни теми за
разглеждане на заседания/, както следва:
МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Програма за управление на Община Радомир за мандат 2015-2019
година /съгласно чл.44, ал.5 от ЗМСМА/
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Отчет за дейността на търговските дружества за периода до
31.12.2015г./съгласно чл.10 от НТДОУ/
3.Приемане на бюджет на Община Радомир за 2016 година
Вносител: Кмет на Община Радомир
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4. Приемане на годишен план за 2015 година за дейността на звено
«Вътрешен одит» при Община Радомир.
Вносител: Кмет на Община Радомир.
5. Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2015 година / чл.3, ал.3 от Наредба за
общинската собственост/
Вносител: Кмет на Община Радомир
6. Стратегия за управление на общинската собственост за срока
на мандат 2015-2019 година / чл.3, ал.1 от Наредба за общинската
собственост/
Вносител: Кмет на Община Радомир
7. Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2016 година / чл.3, ал.2 от Наредба за общинската
собственост/
Вносител: Кмет на Община Радомир
8.Програма за общинска политика за работа с младежите 20162020 година и приемане на План за работа през 2016 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. 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.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2.Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
в община Радомир за 2015 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир.
3.Общинска програма за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства за 2016-2020 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир.
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МЕСЕЦ МАРТ
1. Отчет за изпълнение на Годишния план на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги през 2015 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. 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
3. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община
Радомир за 2015година /съгласно чл.140 от ЗПФ и чл.41от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
на Община Радомир/ и Отчет за състоянието на общинския дълг
към 31.12.2015 година /съгласно чл.9, ал.1 от ЗОД/
Вносител: Кмет на Община 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. Годишни отчети и баланси за 2015 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

3

3. Доклади от читалищата на територията на община Радомир,
във връзка с чл.26а, т.4 от Закона за народните читалища, за
осъществените дейности и отчет за получената и изразходвана
субсидия през 2015 г.
Вносители: Председателите на читалищни настоятелства
МЕСЕЦ МАЙ
1. Информация относно функционирането и развитието на
културните институции в общината.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Информация за състоянието на чистотата и хигиената в град
Радомир и на населените места в общината.
Вносител: Кмет на Община Радомир
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
2. Актуализация на действащите Наредби на Община Радомир.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ ЮЛИ
1. Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и на неговите
комисии за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. /съгласно чл.27,
ал.6 от ЗМСМА/
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир
2. Отчет за изпълнение на актовете, приети от Общински съветРадомир за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. /съгласно чл.44,
ал.1,т.7 от ЗМСМА/
Вносител: Кмет на Община Радомир
3. Информация за текущото изпълнение на бюджета и на
извънбюджетните сметки и фондове на Община Радомир за
първото шестмесечие на 2016 г.
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Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Анализ на състоянието на образователната система в Община
Радомир и готовност за започване на учебната 2016-2017година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Отчет за изпълнение на общинската програма за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
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 2015 година до месец ноември 2016 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 /ако е необходимо/.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3. Отчет за изпълнение на проектите, по които Община Радомир е
бенефициент или партньор
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Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
1. План за работата на Общински съвет-Радомир през 2017 година
/приоритетни теми за разглеждане на заседания/
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир
2. Списък на групите общински жилища за 2017 година /съгласно
чл.3, ал.1 от Наредбата за общинските жилища/.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3. Отчет за дейността на местната комисия по чл.8, ал.2 от
ЗУПГМЖСВ.
Вносител: Председател на комисията по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ
4. Определяне на размера на такса битови отпадъци за периода
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Вносител: Кмет на Община Радомир
5. Отчет за изпълнение на актовете, приети от Общински съветРадомир за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. /съгласно чл.44,
ал.1,т.7 от ЗМСМА /
Вносител: Кмет на Община Радомир
6. Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и неговите
комисии за периода 01.07.2016г.-31.12.2016 г.
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 36
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-242/16.12.2015 г., относно приемане на годишен план за ползване на
дървесина от общински горски територии, собственост на Община Радомир
за 2016 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии-държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 36
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА Годишен план за ползване на дървесина от
общински горски територии, собственост на Община Радомир за
2016 година.
2.УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Радомир да утвърди
Годишен план за ползване на дървесина от общински горски
територии, собственост на Община Радомир за 2016 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”-2/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 37
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-230/12.12.2015 г., относно приемане на Отчет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти през 2015 г., съгласно чл.66а от ЗОС и чл.18, ал.3 от Наредба
за общинската собственост, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становището на ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.66“а“ от ЗОС, чл.18, ал.3 от
Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 37

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление по видове и категории обекти за периода месец
ноември 2014 година до месец ноември 2015 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 38
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-239/15.12.2015 г., относно приемане на отчет за дейността на
местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становището на ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 38

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
дейността на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ за
2015 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 39
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-244/16.12.2015 г., относно Решение № 15 по Протокол № 4 от 04.12.2015
г. на Общински съвет-Радомир, с което е приета структурата и числеността
на общинска администрация-Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Бюджет,финанси и
инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК “Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“,
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК „Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата и младежта, спорт и туризъм“ и ПК по етика и конфликт на
интереси.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2, с
чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.118, ал.2 от Кодекса на труда, Общински
съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 39
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТМЕНЯ Решение № 15 по протокол №
4 от 04.12.2015 г. на Общински съвет-Радомир, с което е приета структурата
и числеността на общинска администрация град Радомир в частта „Закрива
отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ и отдел „Култура и
историческо наследство“ като юридически лица“
и вместо него ПРИЕМА
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР Закрива отдел „Образование, младежки
дейности и спорт“ и отдел „Култура и историческо наследство“ като
второстепенни разпоредители с бюджетни средства, като дейността им се
трансформира и поема от отдел „Култура, образование, социални дейности и
спорт“ и отдел „Финансово счетоводна дейност и управление на човешките
ресурси“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 40
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-236/14.12.2015 г., относно определяне размера на такса „битови
отпадъци“ за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Бюджет,финанси и
инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК “Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“,
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК „Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата и младежта, спорт и туризъм“ и ПК по етика и конфликт на
интереси.

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 № 40
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I. ОДОБРЯВА план-сметка за необходимите разходи по поддържането
на чистота на територията на Община Радомир за 2016 година за всяка
дейност поотделно, както следва:
1.Сметосъбиране, включително разделно на битови отпадъци и
транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за
третирането им – 950 000 лв. без ДДС.
2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци – 230 167 лв. без ДДС.
3.Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии от населените места, предназначени за
обществено ползване – 169 500 лв. без ДДС.
Необходими средства за 2016 г. – 1 349 667.00 лв. без ДДС
Необходими средства за 2016 г. – 1 592 000.00 лв. с ДДС
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 11,“против”- 2, “въздържал се”-4/
II. 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
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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 /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 принципът на справедливо
разпределение според количеството битови отпадъци, които се 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.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 11,“против”- 4, “въздържал се”-2/
III.Информацията по точка II се предоставя от отдел „Местни данъци и
такси“ при Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 13,“против”- 3, “въздържал се”-1/
IV.ОПРЕДЕЛЯ такса „битови отпадъци“ за периода от 01.01.2016 г. до
31.12.2016 г. 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
– 2.5‰ върху данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.8 ‰
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 0.3 ‰
- за чистотата на територията за обществено ползване – 0.4‰
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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 ‰ върху данъчната им оценка
Разпределението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 4.5 ‰
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 0.5 ‰
-за чистотата на територията за обществено ползване – 1.0 ‰
4.3.За нежилищни имоти на предприятията – 5.0 ‰ върху данъчната им
оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.6 ‰
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 2.0 ‰
-за чистотата на територията за обществено ползване –1.4 ‰
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 15/
/”за”- 11,“против”- 1, “въздържал се”-3/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА предложената в
докладната записка точка V с текст: За включените имоти в точка 3 от
Заповед № 734/29.10.2015 г. на кмета на Община Радомир /по чл.63 от ЗМДТ/ се
заплаща такса „битови отпадъци“ в размер на – 2 ‰, както следва:
-за обезвреждане на битови отпадъци – 1 ‰
-за чистотата на територията за обществено ползване- 1 ‰
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 7,“против”- 3, “въздържал се”-7/
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 11,“против”- 4, “въздържал се”-2/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 41
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на
29.12.2015г. , обсъди втора точка от дневния ред –Докладни
записки, Докладна записка, вх.№ С-238/15.12.2015 г., относно
промени в групите общински жилища съгласно чл.3, ал.1 и ал.2 от
Наредба за общинските жилища, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становището на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“
След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 41
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.42 от ЗОС
и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинските жилища, ОПРЕДЕЛЯ
групите жилища по ал.1, както следва:
1.В общинския жилищен фонд в групата „жилища за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“
са включени следните апартаменти:
-ж.к.“Гърляница“ бл.32, ет.7, ап.20А
-ж.к.“Гърляница“ бл.32, ет.8, ап.23Б
2.В общинския жилищен фонд в групата „резервни жилища“
остават включени:
-ж.к.“Тракия“ бл.1, вх.В, ап.23
-ж.к.“Тракия“ бл.7, вх.В, ап.63
-ж.к.“Тракия“ бл.1, вх.А, ет.8, ап.23
-ж.к“Гърляница“ бл.27, ет.4, ап.35
3.В общинския жилищен фонд в групата „ведомствени жилища“
остават включени:
-ул.“Христо Ботев“ № 15, бл.1, ап.6
- ул.“Христо Ботев“№ 15, бл.1, ап.14
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4.В общинския жилищен фонд в групата „жилища
продажба“остават включени следните апартаменти:
-ул.“Люлякова“ № 34, бл.128, вх.Г, ет.6, ап.71
-ж.к.“Тракия“ бл.3, вх.В, ет.7, ап.66
-пл.“Войнишко въстание“ бл.4, вх.В, ет.2, ап.4

за

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 42
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-240/16.12.2015 г., относно актуализация на поименния списък за
капиталови разходи финансирани със средства от целевата субсидия и
собствени бюджетни средства на Община Радомир за 2015 г., с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Бюджет,финанси и инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.32,
ал.3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане
на общинския бюджет на Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 42
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
извършена компенсирана промяна в капиталовите разходи,
финансирани със средства от целевата субсидия и собствени
бюджетни средства за 2015 г. на Община Радомир, съгласно
Приложение № 1.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 13,“против”- 1, “въздържал се”-3/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 43
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-237/15.12.2015 г., относно участие на Община Радомир в проектно
предложение „Бъди ми гост“ по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично
сътрудничество България-Сърбия, приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК“Европейски, национални и други програми и проекти,работа с децата и
младежта,спорт и туризъм“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, т.15
и чл.59 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 43
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ Община
Радомир да участва като партньор в проектно предложение –
„Бъди ми гост“ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично
сътрудничество България-Сърбия, Приоритетна ос 1: Устойчив
туризъм.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 44
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-241/16.12.2015 г., относно кандидатстване на Община Радомир като
партньор за финансиране на проектно предложение „Развитие на
трансграничната инфраструктура за младежта“ по Програмата ИнтеррегИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, Приоритетна ос 2:
Младежи, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК“Европейски, национални и други програми и
проекти,работа с децата и младежта,спорт и туризъм“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, т.15 и чл.59 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 44

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да участва като водещ
партньор в проектно предложение „Развитие на трансграничната
инфраструктура за младежта“ с проектен партньор – Община
Прешево – Република Сърбия по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за
трансгранично сътрудничество България-Сърбия, Приоритетна ос
2: Младежи.
2.ДАВА СЪГЛАСИЕ за временно използване на собствени
средства при изпълнение на проекта до тяхното възстановяване
от програмата.
3.ДАВА СЪГЛАСИЕ активите предмет на проекта да бъдат
ползвани безвъзмездно за целите на проекта в продължение на пет
години след приключването му.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 45
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-243/16.12.2015 г., относно кандидатстване на Община Радомир като
партньор за финансиране на проектно предложение“Изследване и превенция
на замърсеността на въздуха в Община Лесковац и Община Радомир“ по
Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество БългарияСърбия, Приоритетна ос 3:Околна среда, с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на Община Радомир, както и становището на ПК“Европейски, национални и
други програми и проекти,работа с децата и младежта,спорт и туризъм“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, т.15 и чл.59 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 45

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ
Община Радомир да участва като
партньор в проектно предложение „Изследване и превенция на
замърсеността на въздуха в Община Лесковац и Община Радомир“
с водещ партньор – Община Лесковац – Република Сърбия по
Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество
България-Сърбия, Приоритетна ос 3: Околна среда.
2.ДАВА СЪГЛАСИЕ за временно използване на собствени
средства при изпълнение на проекта до тяхното възстановяване
от програмата.
3.ДАВА СЪГЛАСИЕ активите предмет на проекта да бъдат
ползвани безвъзмездно за целите на проекта в продължение на пет
години след приключването му.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 46
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-231/12.12.2015 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – общинско помещение /магазин/, находящ се в гр.Радомир,
пл.“Войнишко въстание“ на първи етаж в бл.4, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“ и
ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 46
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост с нова точка, в която
вписва имот, представляващ общинско помещение – магазин с
обща застроена площ от 41.50 кв.м., находящ се в град Радомир,
пл.“Войнишко въстание“ на първия етаж в бл.4, масивенмонолитен на ЖБ плоча, построен 1968 г. върху общинска земя,
представляваща УПИ ХI в кв.116 по плана на град Радомир,
актуван с АОС № 6/05.02.1998 г., при граници на магазина: изтокдвор,
запад-площад
„Войнишко
въстание“,
север-радиотелевизионен сервиз и юг-стълбище.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба
за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез
търг с явно наддаване на общинско помещение – магазин с обща
застроена площ от 41.50 кв.м., находящ се в град Радомир, площад
„Войнишко въстание“на първия етаж в бл.4, масивен – монолитен
на ЖБ плоча, построен 1968 г. върху общинска земя,
представляваща УПИ ХI в кв.116 по плана на град Радомир,
актуван с АОС № 6/05.02.1998 г., при граници на магазина: изтокдвор, запад – площад „Войнишко въстание“, север-радио20

телевизионен сервиз и юг-стълбище при първоначална тръжна цена
от 28 795.90 лв., /двадесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и
пет лева и деветдесет стотинки/ 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
продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 14,“против”- 3, “въздържал се”-няма/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 47
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-232/12.12.2015 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ I в кв.48“а“ по плана на село Гълъбник, Община Радомир, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 47

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и
чл.62, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинската собственост ДАВА
СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ I в кв.48“а“ по плана на село
Гълъбник, Община Радомир с площ от 634 кв.м., отреден за
жилищно строителство, одобрен със Заповед № III-279/1980 г. на
ОНС-Перник, актуван с АОС № 1291/14.06.2006 г. при граници:
север-улица с ок 198а, изток – УПИ IIзапад-улица с ок 198а и югУПИ ХVIII на Михаела Михайлова Малеева, живуща в гр.София,
ул.“Козлодуй“ № 40, ет.2 за сумата от 3 569.42 лв. три хиляди
петстотин шестдесет и девет лева и четиридесет и две
стотинки/ без включен ДДС, определена от лицензиран експерт
оценител и утвърдена от Общински съвет-Радомир.
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 – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/п/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 48
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-233/12.12.2015 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ III в кв.33 по плана на село Дрен, Община Радомир, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и във връзка с
чл.62, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинската собственост, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 48

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА предложения
проект за решение в докладна записка, вх.№ С-233/12.12.2015 г.,
относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ III
в кв.33 по плана на село Дрен, Община Радомир с площ от 1093 кв.м,
отреден за сладкарница и сладкарски цех.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 10,“против”- 4, “въздържал се”-3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/п/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 49
29.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-234/12.12.2015 г., относно предоставяне на имоти-полски пътища,
определени по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 20156-2016 г., с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА
и чл.37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 49

I.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да се
предоставят за временно и възмездно ползване за стопанската
2015/2016 г. общинските полски пътища, заявени от земеделските
производители и включени в съответните блокове за земеделско
ползване, определени със заповед на директора на областна
дирекция „Земеделие“-Перник по цена в размер на средното рентно
плащане за съответното землище, но не по-малко от размера на
годишния наем в лв/дка при ползване на земеделска земя от
общинския поземлен фонд.
II.Ползвателите, на които са предоставени полските
пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и
заявени за ползване в реални граници през стопанската 2015/2016 г.
III.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УПЪЛНОМОЩАВА
кмета на Община Радомир да сключи договори за ползване на
полските пътища.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/п/
Председател на Общински съвет-Радомир
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