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 № 50
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-4/12.01.2016г., относно изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становището 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.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона за местните
данъци и такси Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 50
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА следното
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Радомир:
§1. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1.1 В ал. 1:
а/ Създава се нова точка 9:
т. 9 „за дейностите по отглеждане и възпитание в
задължителното предучилищно образование за ползване на
детската градина или училището извън финансираните от
държавата дейности.“
б/ Създава се нова точка 10:
т. 10 „за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за
предучилищното и училищното образование, които не се
финансират от държавния бюджет и се осъществяват от
центровете за подкрепа за личностно развитие.“

§2. В чл. 14, ал. 2 думите „30 октомври“ се заменят с „31
октомври“.
§3. В чл. 17в се правят следните изменения и допълнения:
1. досегашният текст се отменя
2. създава се нов текст: “ За недвижимите имоти на учебните
заведения на територията на Община Радомир такса „битови
отпадъци“ се заплаща в размер 50 % от стойността определена за
годината“.
§4. В чл. 18 ал. 2 думите „от 1 март“ се заличават.
§5. В Чл. 19а, се правят следните изменения:
1. в ал. 6 досегашният текст става буква „а“ и се изменя така:
а) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите,
предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които
се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните
вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху
които са построени.“;
2. създава се буква „б“:
б) Освобождаването по буква „а“ е при условие, че имотите не
се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им
богослужебна дейност.“
3. ал. 7 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§6. Измененията и допълненията в Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Радомир влизат в сила от датата на
приемане на решението на Общински съвет – Радомир.
§7. Решението на ОбС да се публикува поне в един местен
всекидневник.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –19/
/”за”- 14, “против”- няма, “въздържал се”-5/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 51
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-5/12.01.2016г., относно изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци в Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становището 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.2
от
ЗМСМА,
чл.76,
ал.3
и
чл.77
от
Административнопроцесуален кодекс, чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за
нормативните актове, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 51
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
следното
изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Радомир:
§1. В чл. 22
а/ ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври“ се
заменят с „до 30 юни и до 31 октомври“;
б/ в ал. 2 думите „от 1 март“ се заличават.
в/ създава се нова ал. 3:
ал.3 - За недвижимите имоти, придобити през текущата
година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в
които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1,
данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на
придобиването на имота;
§2. В чл. 24 ал. 1 накрая се добавя „и се съобщава на лицата до
1 март на същата година“.
§3. В чл. 29:
а/ ал. 1, т. 14 и 15 думите „чл. 25“ се заменят с „чл. 48“.

б/ създава се ал. 6:
ал.6 - Освобождаването от данък по ал. 1,т. 14 и 15 не се
прилага в случаите, в които сградата е получила сертификат с
клас на енергопотребление в резултат на предприети
мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични
средства;
§4. В чл. 45 ал. 2 се изменя така:
ал.2 - Освобождава се от данък полученото имущество по ал.
1, както и последващото прехвърляне на трети лица, при условие
че прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели, за
които е създадена съответната организация по ал. 1 или които са
посочени като основание за освобождаване от данък.При
неизпълнение на условията за освобождаване несъбраният данък
става дължим.“
§5. В чл. 46 се създава ал. 4:
ал.4 - Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 41, ал.
4 и чл. 45, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени
дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност.“
§6. В чл. 49
а/ създават се нови ал. 1, 2 и 3:
ал.1 - Размерът на данъка се определя от служител на
общинската администрация въз основа на данни от регистъра на
пътните превозни средства, поддържан от Министерството на
вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
ал.2 - Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството
на финансите на общините:
1.
ежедневно
–
чрез
изградена
и
функционираща
автоматизирана връзка между данъци и такси на съответната
община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни
средства, поддържан от Министерството на вътрешните
работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.
ал.3 - Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно
лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно
средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на
територията на страната;

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване
от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с
изключение на данъчното облекчение по чл. 65, ал. 2 и 3, когато в
регистъра има данни за екологичната категория на превозното
средство;
б/ досегашната ал. 1 става ал. 4 и се изменя така:
ал.4 - Собствениците на превозни средства, с изключение на
случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им
адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни
средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните
средства, които не са регистрирани за движение в страната,
двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията
им за движение. При придобиване на превозно средство по
наследство декларацията се подава в срока по чл. 32;
в/ досегашната ал. 2 става ал. 5;
г/ досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя по следния начин:
ал.6 - Собствениците на превозни средства предявяват
правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно
облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова
данъчна декларация;
д) досегашните ал. 4,5 и 6 стават съответно ал.7, 8 и 9;
е) досегашната ал. 7 става ал. 10 и се изменя по следния начин:
ал.10 - Когато няма налична информация в общината за
платения данък по чл. 41, собственикът представя документ за
платения данък при придобиването на декларираното превозно
средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху
добавената стойност – документ, удостоверяващ внасянето на
данъка върху добавената стойност;
ж) създава се ал. 11:
ал.11 - При установяване на допълнителни обстоятелства,
които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият
данък се определя от служител на общинската администрация и се
съобщава на лицето;
§7. В чл. 64, ал. 2 накрая се добавя „мотоциклети и мотопеди“.
§8. В чл. 66, ал. 1 думите „от 1 март“ се заличават, а думите
„30 октомври“ се заменят с „31 октомври“.

Предходни и заключителни разпоредби
§9. Измененията и допълненията в Наредбата за определяне
размера на местните данъци в Община Радомир влизат в сила от
датата на приемане на решението на Общински съвет – Радомир.
§10. Решението на ОбС да се публикува поне в един местен
всекидневник.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –19/
/”за”- 14, “против”- няма, “въздържал се”-5/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 52
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-17/19.01.2016г., Утвърждаване статут на второстепенен разпоредител
с бюджетни средства на ОДЗ „Радомирче“- град Радомир, ЦДГ „Слънце“- град
Радомир, ЦДГ „Осми март“- град Радомир и Общински детски комплекс –
град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както
и становището на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.41б, ал.7 от Закона на народната
просвета, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 52
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УТВЪРЖДАВА статут на
второстепенен разпоредител с бюджетни средства на ОДЗ
„Радомирче“- град Радомир. ЗАДЪЛЖАВА директора на ОДЗ
„Радомирче“- град Радомир да предприеме необходимите действия
за откриване на самостоятелна сметка БУЛСТАТ.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –19/
/”за”- 11, “против”- 2, “въздържал се”-6/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 53
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-17/19.01.2016г., Утвърждаване статут на второстепенен разпоредител
с бюджетни средства на ОДЗ „Радомирче“- град Радомир, ЦДГ „Слънце“- град
Радомир, ЦДГ „Осми март“- град Радомир и Общински детски комплекс –
град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както
и становището на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.41б, ал.7 от Закона на народната
просвета, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 53
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УТВЪРЖДАВА статут на
второстепенен разпоредител с бюджетни средства на ЦДГ
„Слънце“- град Радомир. ЗАДЪЛЖАВА директора на ЦДГ
„Слънце“- град Радомир да предприеме необходимите действия за
откриване на самостоятелна сметка БУЛСТАТ.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –19/
/”за”- 11, “против”- 2, “въздържал се”-6/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 54
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-17/19.01.2016г., Утвърждаване статут на второстепенен разпоредител
с бюджетни средства на ОДЗ „Радомирче“- град Радомир, ЦДГ „Слънце“- град
Радомир, ЦДГ „Осми март“- град Радомир и Общински детски комплекс –
град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както
и становището на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.41б, ал.7 от Закона на народната
просвета, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 54
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УТВЪРЖДАВА статут на
второстепенен разпоредител с бюджетни средства на ЦДГ „Осми
март“- град Радомир. ЗАДЪЛЖАВА директора на ЦДГ „Осми
март“- град Радомир да предприеме необходимите действия за
откриване на самостоятелна сметка БУЛСТАТ.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –19/
/”за”- 11, “против”- 2, “въздържал се”-6/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 55
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-17/19.01.2016г., Утвърждаване статут на второстепенен разпоредител
с бюджетни средства на ОДЗ „Радомирче“- град Радомир, ЦДГ „Слънце“- град
Радомир, ЦДГ „Осми март“- град Радомир и Общински детски комплекс –
град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както
и становището на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.41б, ал.7 от Закона на народната
просвета, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 55
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УТВЪРЖДАВА статут на
второстепенен разпоредител с бюджетни средства на Общински
детски комплекс - град Радомир. ЗАДЪЛЖАВА директора на
Общински детски комплекс - град Радомир да предприеме
необходимите действия за откриване на самостоятелна сметка
БУЛСТАТ.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –19/
/”за”- 11, “против”- 2, “въздържал се”-6/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 56
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-1/11.01.2016г., относно проект на бюджет на Община Радомир за 2016г.
, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“, ПК „Стопанска политика, земеделие, гори и
екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“, 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“,
ПК по етика и конфликт на интереси“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите
на ЗДБРБ за 2016г., Постановление № 380/29.12.2015г. г. на МС за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2016г. и Наредбата за условията
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 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 № 56
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.Приема бюджета на Община Радомир за 2016 година, както следва:
1.1.По приходната част
12 476 821 лв.
В т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
6 424 735 лв.
(Съгласно Приложение № 1), в това число:

1.1.1.1. Обща допълваща субсидия за делегирани дейности
в размер на
6 246 325 лв.
1.1.1.2. Средства на разпореждане от Европейския съюз
( - 21 102 лв.)
1.1.1.3. Преходния остатък от 2015г.в делегираните от държавата дейности е в
размер на 199 512 лв. разпределен по дейности, както следва съгласно Приложение
№ 3:
- ОУ „Христо Смирненски”
26 637 лв.
В т.ч. от извънбюджетни сметки
17 052 лв.
- СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
2 090 лв.
- НУ „Архимандрит Зиновий”
2 129 лв.
- ОУ „Иван Вазов” с. Извор
7 208 лв.
- ОУ „Христо Ботев” с. Гълъбник
11 997 лв.
В т.ч. от извънбюджетни сметки
261 лв.
- СОУ „Христо Ботев” с.Дрен
11 323 лв.
В т.ч. от извънбюджетни сметки
3 789 лв.
- Целодневни детски градини
34 467 лв.
- Здравни кабинети в училища и ЦДГ
21 095 лв.
- Център за настаняване от семеен тип с.Дрен
199 лв.
- Център за обществена подкрепа гр.Радомир
16 066 лв.
- Общинска администрация
10 677 лв.
- Домове за стари хора
29 617 лв.
- Дневен център за стари хора – с.Извор
7 637 лв.
- Защитено жилище – с.Извор
14 539 лв.
- Дневен център за хора с увреждания – кв.Върба
3 831 лв.
ВСИЧКО:

199 512 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на
6 052 086 лв.
(Съгласно Приложение № 1), в това число:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на
1 032 500 лв.
(Съгласно Приложение № 1.1)
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на
2 456 500 лв.
(Съгласно Приложение № 1.1)
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на
1 149 600 лв.
В т.ч.:
- Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътища в размер на
124 400 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности
в размер на
680 900 лв.
В т.ч.:
- за други инвестиционни разходи в размер на
321 000 лв.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища
359 900 лв.
1.1.2.5. Заеми от банки в страната
( - 220 000 лв.)
1.1.2.6. Възстановени суми по временна финансова помощ
5 980 лв.
1.1.2.7. Възстановени суми между бюджетни
и извънбюджетни сметки
363 726 лв.
1.1.2.8. Резервиране на суми в РИОСВ
( - 81 000 лв.)
1.1.2.9. Преходния остатък от 2015г. в местните дейности в размер на 663 880
лева е разпределен както следва съгласно Приложение № 3:

- Дейност”Чистота”
- Дейност „Други дейности по благоустрояването”
- Спортна дейност
- Капиталови разходи
ВСИЧКО:
По разходната част в размер на
2.1. За делегирани Държавни дейности
(съгласно Приложение № 2)

307 569 лв.
177 403 лв.
156 172 лв.
22 736 лв.
663 880 лв.
12 476 821 лв.
6 424 735 лв.

2.2. Местни дейности в т.ч.дофинансиране
6 052 086 лв.
(съгласно Приложение № 2)
3.Общински съвет – Радомир приема Поименен списък на капиталовите разходи
за 2016г. в размер на 1 009 808 лв., съгласно (Приложение № 4) по обекти,видове
разходи и източници на финансиране, както следва:
3.1. Преходен остатък за капиталови разходи от 2015г. в размер на 178 908 лв.,
съгласно Приложение № 4 в т.ч.;
- от целева субсидия за капиталови разходи за 2015г. – 22 736 лв.
- от собствени средства за 2015г. – 156 172 лв.
3.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и
за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 680 900 лв.,
съгласно Приложение № 4;
3.3. Одобрява разпределението на целевата субсидия за изграждане и основен
ремонт на общински пътища в размер на 359 900 лв., съгласно Приложение № 4;
3.4. Приема разчет за разходите,финансирани с приходи от постъпления от
продажба на общински нефинансови активи в размер на 150 000лв., съгласно
Приложение № 4;
4.Общински съвет – Радомир утвърждава разходите за заплати през 2016г.,без
звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на
делегираните бюджети и определя:
4.1.Численост на персонала за делегираната от държавата дейност ”Общинска
администрация”,съгласно Приложение № 5;
4.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2016г. в местни
дейности, съгласно Приложение № 2;
5. Общински съвет – Радомир утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии,
както следва :
5.1. Разходи за членски внос в размер на 8 250 лв.
5.2. Приема да се изплащат разходите за погребенията на самотни, без близки и
роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги в размер
на 100 % ,а за регистрираните в дирекциите за социално подпомагане 50 % от
Общината за сметка на местните приходи ;
5.3. Помощи по Решения на Общински съвет в размер на 15 000 лв.,както следва:
 10 000 лв. за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани;
 5 000лв. за парични и материални награди за абитуриенти с отличен успех
от общинските училища и културни деятели;
5.4. Субсидии за читалища в размер на 233 640 лв. и субсидирана численост – 33 бр.;
5.5. Организации с нестопанска цел-спортни клубове, чиито седалища и дейност
са на територията на общината в общ размер на 55 000 лв., за закупуване на

материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на подготвителни и
възстановителни лагери,участия в състезания от държавния спортен календар
на съответната федерация и обезпечаване на разходи свързани с издръжката на
съответния клуб разпределени както следва:
 ФК”Витоша” с.Долна Диканя
2 000 лв.
 Футболен клуб с.Д.Раковец
2 000 лв.
 Футболен клуб с.Гълъбник
2 000 лв.
 Футболен клуб с.Копаница
2 000 лв.
 Футболен клуб кв.Върба
2 000 лв.
 Футболен клуб с.Друган
2 000 лв.
 Футболен клуб с.Дрен
2 000 лв.
 Футболен клуб „Срумска слава“ гр.Радомир
21 000 лв.
 Клуб по волейбол гр.Радомир
7 000 лв.
 Тенис клуб гр.Радомир
2 500 лв.
 Спортен клуб”Аполон”
1 000 лв.
 Спортен клуб „Гаврил Радомир” гр.Радомир
1 000 лв.
 Шахматен клуб с.Дрен
500 лв.
 Сдружение”Шанс за всички”
1 000 лв.
 Наеми на спортни зали
7 000 лв.
Средствата да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на
отделните спортни клубове и да се разходват от тяхна страна срещу
разходооправдателни документи;
6. Общински съвет – Радомир задължава кмета на общината да осъществява
контрол за законосъобразното и целесъобразното изразходване на предоставените
субсидии.
7. Общински съвет – Радомир приема следните лимити за разходи:
7.1. СБКО в размер на 3% върху плановите средства за работна заплата на
заетите по трудови правоотношения.
7.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 3 000 лв.;
7.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер
на 1 000лв.;
8. Общински съвет – Радомир утвърждава списък на длъжностите, които имат
право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно в размер на 80% за сметка на разходите за
дейността,както следва:
- Главен счетоводител в ЦНСТ 1 и 2 с.Дрен
- Касиер-домакин в ЦНСТ 1 и 2 с.Дрен
- Възпитатели - 3 бр. в ЦНСТ 1 и 2 с.Дрен
- Социален работник 1 бр. в ЦНСТ 1 и 2 с.Дрен
- Медицинска сестра 1 бр. в ЦНСТ 1 и 2 с.Дрен
Разходите за пътуването се изплащат само за дните, в които персонала е на
работа.
8.1. Упълномощава Кмета на Община Радомир да утвърди поименен списък на
лицата по т.8;
9. Утвърждава разходите и численост на персонал в ОП „Обредни дейности“
съгласно Приложения № 2 и 5;
10. Общински съвет-Радомир одобрява индикативен годишен разчет за сметките
за средства от Европейския съюз за 2015г. ,съгласно Приложение № 6;
11. Общински съвет – Радомир одобрява актуализираната бюджетна прогноза за
местните дейности с показатели за 2015г. и прогнозни показатели за периода

2016г. и 2017 г., по приходите и разходите, помощите, даренията, бюджетните
взаимоотношения и финансирането , съгласно Приложение № 7;
12. Общински съвет-Радомир определя 16 разпоредители с бюджет от по-ниска
степен по бюджета на община Радомир, както следва:
 Общински исторически музей
 Дом за стари хора гр.Радомир
 Домашен социален патронаж
 Център за обществена подкрепа
 Центрове за настаняване от семеен тип 1 и 2
 ОП „Обредни дейности”
 ОУ „Хр.Смирненски”
 СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”
 НУ „Архимандрит Зиновий”
 СОУ „Хр.Ботев” с.Дрен
 ОУ „Хр.Ботев” с.Гълъбник
 ОУ „Ив.Вазов” с.Извор
 ОДЗ „Радомирче” гр.Радомир
 ЦДГ „Слънце” гр.Радомир
 ЦДГ „Осми март” гр.Радомир
 Общински детски комплекс – град Радомир
13. Общински съвет –Радомир определя максимален размер на дълга, както следва:
13.1. Максимален размер на общинския дълг към края на 2016г. – 350 218 лв.;
14. Общински съвет – Радомир определя максимален размер на новите задължения
за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016г., като наличните към края
на годината задължения за разходи не могат да надвишават 283 158 лв.;
15. Общински съвет – Радомир определя максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през 2016г., като наличните към края на
годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 1 698 951 лв.;
16. Общински съвет – Радомир определя размера на просрочените вземания, които
ще бъдат събрани през 2015г., в размер на 200 000 лв.;
17. Общински съвет – Радомир ПРИЕМА годишната прогноза за очаквания
финансов резултат от дейността на търговските дружества с общинско
имущество и с общинско участие в капитала, както следва:
№
по
ред
1.

2.
3.
4.
5.

Наименование на
търговското
дружество

Предмет на
дейност,съгласно
последната съдебна
регистрация
„Водоснабдяване и Водоснабдяване,отвеждане
канализация”ООД
и пречистване на отпадни
гр.Перник
води
МБЛА”Рахила
Болнично лечение
Ангелова” гр.Перник
„Байкал-1”ЕООД
Добив на
с.Байкалско
торф,строителство
„Радиус
R”ЕООД
Строителство
гр.Радомир
„Многопрофилна
Болнично лечение
болница за активно

Дялово
участие на
общината

Прогноза за
очаквания финансов
резултат/дивидент/

8%

500 лв.

5,52%

0

100%

0

100%

0

6.

7.

лечение
Радомир”ЕООД
гр.Радомир
„Медицински
центърРадомир”ЕООД
гр.Радомир
„Радомир
Солар”ООД
гр.Радомир

100%

0

100%

0

25%

0

Доболнично лечение

Изграждане на соларни
електроцентрали и
производство на
електроенергия от
възобновяеми източници

18. Общински съвет – Радомир при спазване на общия размер на бюджета и при
възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година на
основание чл.125,ал.1 и чл.130 от Закона за публичните финанси и чл.33 от
НУРСБП за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и
изпълнение и отчитане на бюджета на община Радомир опрамовощава кмета да
извършва компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите
на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на
разходите;
19. Възлага на кмета:
19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
19.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението;
19.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи;
19.4. Да разработва детайлен разчет на сметките за средства от Европейския
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на
съответния орган и на МФ.
20. Упълномощава кмета:
20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на
плащания по проекти,финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито
бюджет е част от общинския бюджет;
20.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма,
но не по-късно от края на 2016година;
20.3. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ;

20.4. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне
на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на ОбС;
20.5. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за
текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други
плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на
делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на
местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по
ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината;
20.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове
на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие;
20.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;
20.8. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и
субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансовата
дисциплина до неговото отстраняване;
20.9. Да представлява Община Радомир при водене на преговори от регионален,
национален или международен мащаб, свързани с участието на общината в тях;
20.10. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с
волята на дарителя,донора;
21. Разходването на бюджетните средства(без целевите средства) се
осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
21.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера
на предоставените трансфери и се използват по предназначение,като разходите
за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;
21.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за
трудови разходи;за разходи по проекти финансирани със средства от ЕС,за
разходи свързани с дейности,за които се събират такси;за хранителни
продукти;неотложни сезонни разходи – горива,ел.енергия,отопление,вода и
неотложни текущи ремонти;
22. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на бюджета;
23. На основание чл.56,ал.1 и ал.2 от ЗПФ в процеса на изпълнението на общинския
бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ влиза в сила от
датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като
промените се извършват служебно по бюджет 2016г. без решения на ОбС. С
получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се
увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част,
без решение на ОбС
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –19/
/”за”- 16, “против”- няма, “въздържал се”-3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 57
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-6/12.01.2016г., относно съгласуване на годишен план за 2016г. за
дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Радомир, 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.2 от ЗМСМА и чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 57
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР СЪГЛАСУВА
Годишен
план за 2016 г. за дейността на звено „Вътрешен одит“ при
Община Радомир

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

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 58
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-11/15.01.2016г., относно Отчет за изпълнение на годишната програма
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015г., 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 поименно гласуване, на
основание чл.3, ал.3 от Наредба за общинската собственост, Общински
съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 58
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА
Отчет за
изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2015 година.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –18/
/”за”- 16, “против”- няма, “въздържал се”-2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 59
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-9/15.01.2016г., относно приемане на Стратегия за управление на
общинската собственост за периода 2016-2019г., 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 поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от Закон за общинската
собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 59
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Стратегия за
управление на общинската собственост за периода 2016-2019г.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –18/
/”за”- 16, “против”- няма, “въздържал се”-2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 60
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-10/15.01.2016г., относно приемане на Програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2016г. , с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището 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.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закон за общинската
собственост и чл.3, ал.2 от Наредба за общинската собственост, Общински
съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 60
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, за изпълнение на целите,
принципите и приоритетите на мандатната стратегия,
ПРИЕМА годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост, която може да се актуализира през
текущата година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –18/
/”за”- 14, “против”- няма, “въздържал се”-4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 61
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-3/12.01.2016г., относно изготвен Анализ на ситуацията и
потребностите от социални услуги на общинско ниво, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.36а от ППЗСП и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 61
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
утвърден Анализ на ситуацията и потребностите от социални
услуги на общинско ниво.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –18/
/”за”- 18, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 62
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-8/15.01.2016г., относно Годишен план за изпълнение на социалните
услуги в Община Радомир за 2016г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становището на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.36б, ал.4 от ППЗСП и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 62
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Годишен план за
изпълнение на социалните услуги в Община Радомир за 2016 година.

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

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 63
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-12/15.01.2016г., относно приемане на Програма за общинска политика за
работа с младежите 2016-2020 г. и План за работата през 2016г., 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, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 63
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА Програма за общинска политика за работа с
младежите 2016г.-2020г.
2.ПРИЕМА План за работата през 2016г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –18/
/”за”- 18, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 64
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Доклад с вх.№С18/19.01.2016г., относно утвърждаване състав на Наблюдателната комисия
към Общински съвет-Радомир, с вносител: Светослав Кирилов-председател на
Общински съвет-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.1 от ЗМСМА и чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 64
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
УТВЪРЖДАВА
деветчленен състав на Наблюдателна комисия, както следва:
Председател: Иличо Бориславов Йорданов – заместник
председател на Общински съвет-Радомир
Заместник председател: Иванка Георгиева Василева – старши
специалист в отдел „Култура, образование, социални дейности и
спорт“ в Община Радомир
Секретар: Аделина Григорова Антова – главен юрисконсулт в
Община Радомир
Членове: 1.Лъчезар Сталинов Стоянов – пробационен
инспектор в звено Радомир на сектор „Пробация“- град Перник
2.Симеон Валериев Славчев – инспектор в Районно
управление „Полиция“ – град Радомир
3.Светослава Георгиева Асенова – директор на
Дирекция „Социално подпомагане“- град Радомир

4.Георги Райков Георгиев /ИПЗ/ при затвор Бобов
дол, представител на Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ към Министерство на правосъдието – затвор
„Бобов дол“
5.Нели Василева Николова – общински съветник
6.Емилия Огнянова Балабанова – секретар на
Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни в Община Радомир

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –18/
/”за”- 13, “против”- 2, “въздържал се”-3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 65
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Доклад с вх.№С27/25.01.2016г. на временна комисия за избор на съдебни заседатели в Районен
съд-град Радомир, с вносител: временна комисия, избрана с Решение № 24 от
04.12.2015 г. на Общински съвет-Радомир.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.59 от Правилника за организацията и дейността на Общински съветРадомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, в съответствие с Наредба № 1/03.02.2011 г. за съдебните
заседатели на ВСС, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 65
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА за
заседатели в Районен съд-Радомир следните кандидати:
1.Виктория Илчева Рашева
2.Ирена Славчева Георгиева
3.Искра Иванова Петрова
4.Бойка Колева Игнатова
5.Диана Георгиева Серафимова
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –18/
/”за”- 18, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
Председател на Общински съвет-Радомир

съдебни

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 № 66
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-20/20.01.2016г., относно приемане на актуализиран годишен план и
обема на ползване от горските територии-общинска собственост за 2016г., с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията,
строителство
и
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.114, ал.1 от ЗГ и чл.7,
ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървестни горски продукти от тях, Общински
съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 66
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА актуализиран Годишен план за ползване на
дървесина
от
общински
горски
територии
на
база
горскостопанския план на Община Радомир, утвърден със заповед
№ РД-05-511/07.11.2013г. на РДГ Кюстендил.
2.ПРИЕМА обема на ползване от горските територии
общинска собственост за 2016г. да бъде в размер на 2860 плътни
м.куб.лежаща маса в това число: 1160 плътни м.куб.иглолистна и
1700 плътни м.куб.широколистна дървесина.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –18/
/”за”- 11, “против”- 2, “въздържал се”-5/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 67
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-22/20.01.2016г., относно определяне на представител на Община
Радомир в Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Радомир-Ковачевци-Земен“, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становището на ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК
„Европейски, национални и други програми и проекти, работа с децата и
младежта, спорт и туризъм“
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМ и в съответствие с решение на Общински
съвет-Радомир № 46 от 01.04.2010 г., протокол № 4, Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 67
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТМЕНЯ
текста на
точка 2 на решение № 46 по протокол № 4 от 01.04.2010 г. на
Общински съвет-Радомир.Същата точка да бъде със следния
текст: Общински съвет-Радомир определя представител в
състава на Управителния съвет на Местна инициативна група
„Радомир-Ковачевци-Земен“ от Община Радомир – Анита
Георгиева Хаджийска – старши специалист „Европейски и
национални програми, проекти и обществени поръчки“ в Община
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –17/
/”за”- 11, “против”- 2, “въздържал се”-4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 68
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-7/13.01.2016г., относно предложение за определяне на лимит за общо
безвъзмездно ползване от обществените чешми, намиращи се в село Долни
Раковец, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становището на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“ и ПК „Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 68
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
приет лимит за общо безвъзмездно ползване от обществените
чешми, намиращи се в село Долни Раковец, Община Радомир в
поземлени имоти, както следва:
Чешма до „Бански каптаж” – поземлен имот № 231, находящ се
в землището на село Долни Раковец с ЕКАТТЕ 22490 – частна
общинска собственост, като се одобри лимит за водовземане до
0.1 л/сек.минерална вода от КЕИ „Бански каптаж” от находище на
минерална вода „Долни Раковец”, Община Радомир;
Чешма в двора на кметство – село Долни Раковец /на кранов
режим/ - УПИ № ХІІІ, кв.23, находящ се в село Долни Раковец с
ЕКАТТЕ 22490 – публична общинска собственост, като се одобри
лимит за водовземане до 0.1 л/сек минерална вода от КЕИ „Бански
каптаж” от находище на минерална вода „Долни Раковец”,
Община Радомир.
Чешма на площада – село Долни Раковец /на кранов режим/ имот № 760 – за озеленяване, находящ се в село Долни Раковец с

ЕКАТТЕ 22490-публична общинска собственост, като се одобри
лимит за водовземане до 0.1 л/сек минерална вода от КЕИ „Бански
каптаж” от находище на минерална вода „Долни Раковец”,
Община Радомир;
Чешма на гарата – село Долни Раковец /на кранов режим/поземлен имот № 0.807, находящ се в землището на село Долни
Раковец с ЕКАТТЕ 22490 – като се одобри лимит за водовземане до
0.1 л/сек минерална вода от КЕИ „Бански каптаж” от находище на
минерална вода „Долни Раковец”, Община Радомир;
Чешма на гарата – село Долни Раковец /на кранов режим/ поземлен имот № 0.118, находящ се в землището на село Долни
Раковец с ЕКАТТЕ 22490 – частна общинска собственост, като се
одобри лимит за водовземане до 0.1 /сек минерална вода от КЕИ
„Бански каптаж” от находище на минерална вода „Долни
Раковец”, Община Радомир;
Чешма в ливадата „Деловете” ПИ ХІІІ-172 кв.19, находящ се
в село Долни Раковец с ЕКАТТЕ 22490 – църковна собственост,
като се одобри лимит за водовземане до 0.05 л/сек минерална вода
от КЕИ „Бански каптаж” от находище на минерална вода „Долни
Раковец”, Община Радомир;
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –18/
/”за”- 17, “против”- няма, “въздържал се”-1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 69
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на
26.01.2016г., обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки,
Докладна записка, вх.№С-13/15.01.2016г., относно приемане на решение
за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и
план за регулация и одобряване на задание за същия в обхват ПИ 134020
по КВС на село Дрен, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиевкмет 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 поименно
гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 69
1. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б,
ал.1 от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА
задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 134020 по КВС на
село Дрен, Община Радомир.
2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ПРИЕМА да бъде изработен ПУП-ПРЗ за ПИ
134020 по КВС на село Дрен, Община Радомир съгласно
одобреното в т.1 на настоящото решение задание по
възлагане и за сметка на заинтересованите лица. При
необходимост, допълнителни указания по обема и
съдържанието на ПУП-ПЗ да се дадат от главен архитект на
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –17/
/”за”- 16, “против”- няма, “въздържал се”-1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 70
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-21/20.01.2016г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани,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 поименно гласуване, във
връзка с искане с вх. № АО-48-00-792/23.11.2015 г. постъпило от общинска
служба по земеделие-град 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 село
Чуковец, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 70
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Серги Лазов Станков – бивш жител на село
Чуковец имот № 350115 – 1,116 дка – ливада, находяща се в
землището на село Чуковец, м.”Цоневица”, актуван с АОС №
3348/20.01.2016 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването –17/
/”за”- 13, “против”- 2, “въздържал се”-3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 71
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-14/15.01.2016г., относно отпускане на финансова помощ на Зоя Данчова
Иванова от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становището на ПК „Здравеопазване, социална политика,,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП и чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА , Общински
съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 71
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 250 /двеста и
петдесет/лв. На Зоя Данчова Иванова, живуща в град Радомир,
ж.к.”Арката” бл.11, ап.17.

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

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 72
26.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.01.2016г.,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка,
вх.№С-24/21.01.2016г., относно отпускане на финансова помощ на Гюла
Найденова Ангелова - майка на починалото дете Анита Стефанова Трайкова
от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП и чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА , Общински
съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 72
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лв. на
Гюла Найденова Ангелова – майка на починалото дете Анита
Стефанова Трайкова, живуща в град Радомир, ж.к.”Автогара”
бл.1, ет.7, ап.28.

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

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
Председател на Общински съвет-Радомир

