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 № 124
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклади, вх.№№ ОС48/09.03.2016 г., ОС—70/28.03.2016 г., ОС-71/28.03.2016 г., ОС-72/28.03.2016 г.ОС75/29.03.2016 г., ОС-76/29.03.2016 г., ОС-77/29.03.2016 г., ОС-78/30.03.2016 г., ОС79/30.03.2016 г., ОС-80/30.03.2016 г., ОС-81/30.03.2016 г.ОС-84/31.03.2016 г.ОС85/31.03.2016 г., ОС-86/31.03.2016 г., ОС-92/12.04.2016 г., ОС-95/15.04.2016 г.за
осъществяване дейности в изпълнение на годишната програма за работа и
Отчет за изразходваните средства през 2015 г. на НЧ „Христо Ботев-1928“
с.Копаница, НЧ „Напредък-1915“ с.Стефаново, НЧ „Народна просвета-1945“
с.Червена могила, НЧ „Христо Ботев-1928“ гр.Радомир, кв.“Върба“, НЧ
„Светлина-1925“ с.Дебели лаг, НЧ“Светлина-1936“ с.Прибой, НЧ „Отец
Паисий-1927“ с.Извор, НЧ „Климент Охридски-1915“ с.Долни Раковец, НЧ
„Благой Гебрев-1905“ с.Друган, НЧ „Просвета-1928“ с.Кондофрей, НЧ „Никола
Павлов Корчев-1928“ с.Долна Диканя, НЧ „Напредък-1895“ гр.Радомир, НЧ
„Васил Левски-1916“ с.Кленовик, НЧ „Зуница-2012“ гр.Радомир, НЧ „Благой
Попов-1927“ с.Дрен, НЧ „Евлоги Агаин-1927“ с.Владимир,с вносители:
председатели на читалищни настоятелства, както и становищата на
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“, ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 124

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА внесените Доклади
за осъществените дейности в изпълнение на годишната програма
за развитие на читалищната дейност и Отчети за
изразходваните средства през 2015 г. на следните читалища:
-НЧ „Евлоги Агаин 1927“ село Владимир
-НЧ“Благой Попов 1927“ село Дрен
-НЧ „Зуница 2012“град Радомир
-НЧ“Васил Левски 1916“ село Кленовик
-НЧ“Напредък 1895“ град Радомир

-НЧ „Никола Павлов Колчев 1928“ село Долна Диканя
-НЧ“Просвета 1928“ село Кондофрей
-НЧ“Благой Гебрев 1905“ село Друган
-НЧ“Климент Охридски 1915“ село Долни Раковец
-НЧ“Отец Паисий 1927“ село Извор
-НЧ“Светлина 1936“ село Прибой
-НЧ“Светлина 1925“ село Дебели лаг
-НЧ“Христо Ботев 1928“ град Радомир кв.“Върба“
-НЧ“Народна просвета 1945“ село Червена могила
-НЧ „Напредък 1915“ село Стефаново
-НЧ „Христо Ботев 1928“ село Копаница
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 21/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 125
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С86/12.04.2016 г., относно номинации за награда „Радомир“ в системата на
образованието и културата,с вносител: д-р Кирил Ангелов – председател на
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,култура и
духовни дейности“, както и становището на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, във връзка с
24 май-Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 125

Във връзка с протокол на експертна комисия, сформирана
със заповед № 245 от 23.03.2016 г. на кмета на Община и доклад на
председателя на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР ОБЯВЯВА:
За „Учител на годината“в общообразователната подготовка
– инж.Елвира Аспарухова Христова – помощник директор в ОУ
„Христо Смирненски“ град Радомир и Вера Богданова Диманова –
старши учител по история и цивилизация в СОУ „Св.Св.Кирил и
Методий“ град Радомир.
За „Учител на годината“ в профилираната и професионална
подготовка – Мая Вениаминова Хранова – помощник директор от
ТПГ „Никола Й.Вапцаров“ град Радомир.
За „Ученик на годината“ в общообразователната подготовкаСтанислав Георгиев Иванов – ученик в V“б“ клас в ОУ „Христо
Смирненски“ град Радомир.

За „Ученик на годината“ в профилираната и професионална
подготовка – Александър-Йоан Владинов Василев – ученик
XII“а“клас в ТПГ „Никола Й.Вапцаров“ град Радомир.
За „Деец на културата“ – Василка Кирилова Николова –
секретар на НЧ „Христо Ботев-1928“ село Копаница, Община
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 № 126
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-95/14.04.2016 г., относно награди на абитуриенти-отличници,с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.
След извършеното поименно гласуване, на основание Решение № 143/12.10.2006 г. на
Общински съвет-Радомир, с което са учредени ежегодни награди за ученици, завършващи
средно образование и във връзка с 24 май- Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 126
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с грамота за отличен
успех и парична награда от 150 лв., както следва:
1.От СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир – Елица Емилова
Симеонова – XII клас
2.От ПГТ „Юрий Гагарин“ град Радомир – Иван Бисеров Иванов – XII
клас
3.От ТПГ „Никола Й.Вапцаров“ град Радомир – Камелия Ивайлова
Трендафилова – XII“б“ клас
4.От ТПГ „Никола Й.Вапцаров“ град Радомир – Георги Славчев
Георгиев – XII“а“ клас
5.От ТПГ „Никола Й.Вапцаров“ град Радомир – Кристиан Весков
Никифоров – XII“а“ клас
/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 № 127
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-96/14.04.2016 г., относно награждаване на просветни и културни
дейци,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“.

След извършеното гласуване на основание чл.33 от Наредба за
символите, почетните знаци и звания на град Радомир и на база
направените предложения от колективите и по повод 24 май-Ден на
българската просвета и култура и на славянската писменост, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 127
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с почетна грамота за
заслуги към град Радомир в областта на образованието и културата,
следните дейци:
1. Лидия Богомилова Бачева – главен учител в ЦДГ „Слънце“ гр.Радомир
2. Анелия Станкова Величкова – главен учител в ЦДГ „Осми март“
3. Ива Димитрова Цекова – старши учител в ОДЗ „Радомирче“
4. Златка Мирчева Костадинова – учител в НУ „Архимандрит Зиновий“
5. Елена Спасова Милошева – старши учител в НУ „Архимандрит
Зиновий“
6. Капка Стоилчова Николова – главен учител в ОУ „Христо Смирненски“
7. Тинка Христова Димитрова – старши учител в ОУ „Христо
Смирненски“
8. Катя Бориславова Сотирова-Стоянчова – старши учител в ОУ
„Христо Смирненски“
9. Зорница Борисова Милачкова – старши учител в ОУ „Христо
Смирненски“
10. Виолета Любенова Иванова – старши учител в ОУ „Христо
Смирненски“

11. Катя Александрова Кръстева – директор на ОУ „Христо Ботев“ с.
Гълъбник
12. Йоана Валериева Стоянова – учител в ОУ „Иван Вазов“ с. Извор
13. Силва Кирилова Балабанова – старши учител в СОУ „Христо Ботев“
с.Дрен
14. Мариета Александрова Гоцева – старши учител в ТПГ „Никола
Й.Вапцаров“
15. Юлиан Иванов Ситарски – старши учител в ТПГ „Никола Й.Вапцаров“
16. инж.Мария Цветкова Божилова – старши учител в ПГТ „Юрий
Гагарин“
17. инж.Диана Радева Иванова – старши учител в ПГТ „Юрий Гагарин“
18. инж. Надя Сашова Ангелова-Данаилова - старши учител в ПГТ „Юрий
Гагарин“
19. Дарина Александрова Ананиева – секретар на НЧ „Светлина 1936“
с.Прибой
20. Корнелия Димитрова Дойчева – секретар на НЧ „Васил Левски 1916“
с.Кленовик
21. Светлана Петрова Костова – библиотекар НЧ „Напредък 1895“
гр.Радомир
22. Росица Ангелова Хайдукова – секретар на НЧ „Народна просвета 1945“
с.Червена Могила
23. Петър Рангелов Велев – дългогодишен самодеец НЧ „Христо Ботев 1928“
с.Копаница
/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 № 128
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-103/15.04.2016 г. относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение
на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Радомир за 2015
г.,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“, ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна
политика“, ПК“Европейски, национални и други програми и проекти, работа с
децата и младежта, спорт и туризъм“, ПК“Стопанска политика, земеделие,
гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК“Обществен ред,
законност,местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК по етика и
конфликт на интереси.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 128

1.На основание чл.24, т.4 от Закон за регионалното развитие
и чл.21, ал.1,т.24 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ОДОБРЯВА Годишен доклад за изпълнение на Общинския план за
развитие на Община Радомир за 2015 година.
2.На основание чл.91, ал.7 от Правилник за прилагане на
Закона за регионалното развитие копие от решението на
Общински съвет и Годишния доклад да се изпратят на
председателя на Областния съвет за развитие град Перник.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 11,“против”- 4, “въздържал се”-5/

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 № 129
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-93/14.04.2016 г. относно актуализация на Наредба № 1 за обществения
ред 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“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 129

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА изменение и
допълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията
на Община Радомир /приета с Решение № 59 по Протокол №
4/26.04.2013 г./
/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 № 130
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-94/14.04.2016 г. относно освобождаване от длъжност на управителя на
„Байкал-1“ЕООД, село Байкалско, Община Радомир и назначаване на ВрД
управител на дружеството до провеждане на конкурс, 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.21, т.9
от ЗМСМА, чл.147, чл.141, във връзка с чл.137, ал.1,т.5 от ТЗ и чл.15, във връзка с чл.16,
ал.1,т.5 от Наредба за търговските дружества с общинско участие, чл.16, ал.1, т.5 /по
взаимно съгласие на двете страни/ от Договор № 113/14.05.2013 г. за възлагане на управление
на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие „Байкал-1“ ЕООД село
Байкалско, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 130
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ОСВОБОЖДАВА от длъжност и прекратява сключения
договор № 113/14.05.2013 г. за възлагане на управление на еднолично
дружество с ограничена отговорност с общинско участие
„Байкал-1“ ЕООД, село Байкалско, Община Радомир с управителя
Митко Николов Андонов от гр.Перник, ул.“Минск“ № 7, вх.А, ет.3,
ап.9.
2.ИЗБИРА за ВрИД управител на „Байкал-1“ЕООД село
Байкалско, Община Радомир – Кирил Стоянов Кирилов от
гр.Радомир, ул.“Подпоручик Константин Цанков“ № 40, който да
изпълнява функциите до провеждането на конкурс и избор на
постоянен управител на дружеството.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 21/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”-2/

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 № 131
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-104/15.04.2016 г. относно определяне на годишна вноска за 2016 г. на
Община Радомир във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към
НСОРБ, 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 и във връзка с чл.27, ал.3 и ал.5 от ЗМСМА,
чл.31, ал.6 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и
дейността на фонд „Общинска солидарност“, приета с Решение № 2 от
Протокол № 35 от 30.01.2015 г. на НСОРБ, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 131
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ОПРЕДЕЛЯ годишна вноска за 2016г. на Община Радомир
във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към НСОРБ в
размер на 300 лв.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир /представител на
Община Радомир в ОС на фонда/ да внесе определената по т.1
годишна вноска за 2016 г. във Фонда в сроковете, съгласно
Правилника за устройството и дейността му.
/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

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 № 132
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-87/12.04.2016 г. относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план-план за застрояване и одобряване на задание за
същия в обхват ПИ 014086 по КВС на село Стефаново, 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“Стопанска политика, земеделие,гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 132

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ,
ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 014086 по КВС на село
Стефаново, Община Радомир, с което задание за имота се предвижда
отреждане за производствени и логистични дейности, обществено
обслужване и търговия и предимно производствена устройствена зона със
съответните параметри.
2.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ ПРИЕМА да бъде изработен ПУП-ПЗ
за ПИ 014086 по КВС на село Стефаново, 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.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението на Общински съветРадомир по чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/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

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 № 133
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-101/14.04.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост по чл.35, ал.1 от ЗОС- УПИ IV-169 в кв.50 по плана на село
Житуша, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Стопанска политика,
земеделие,гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен
контрол“
и
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 133
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.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 УПИ IV-169 в кв.50 по плана на село
Житуша, Община Радомир, одобрен със Заповед № III-570/1969 г. на ОНСПерник с площ от 575 кв.м.-незастроен, отреден за жилищно застрояване при
граници: североизток-улица с ок 162 и ок 153 и УПИ V-169, югоизток – УПИ XII169 и УПИ V-169, югозапад – УПИ XII- 169 и УПИ III – 169, северозапад – улица с
ок 162 и ок 153 и УПИ III-169, актуван с АОС № 1487/08.12.2006 г. при
първоначална тръжна цена от 4 140.00 лв./четири хиляди сто и четиридесет
лева/ без включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
2.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 – 18/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 134
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-100/14.04.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост по чл.35, ал.1 от ЗОС- УПИ VIII-101 в кв.16 по плана на село
Байкалско, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Стопанска политика,
земеделие,гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен
контрол“
и
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 134
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. На основание чл.8, ал.9 от ЗОС ДОПЪЛВА годишната
Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за
2016 г./приета с решение № 60 по протокол № 7 от 2601.2016 г. –
списък на недвижимите имоти-частна общинска собственост за
продажба по ЗОС през 2016 г./ с нова точка, в която вписва имот,
представляващ УПИ VIII-101 в кв.16 по плана на село Байкалско,
Община Радомир, с площ от 860 кв.м., отреден за жилищно
строителство, незастроен, одобрен със Заповед № III-163/1963 г.,
при граници:север-край на регулация, изток – УПИ IX-101, юг-улица,
запад-УПИ VI-98 и УПИ V-100, актуван с АОС № 3382/25.03.2016 г.
2.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 УПИ VIII-101 в кв.16 по плана на село Байкалско,
Община Радомир, с площ от 860 кв.м., отреден за жилищно
строителство, одобрен със Заповед № III63/1963 г. при граници:
север-край на регулация, изток – УПИ IX-101, юг-улица, запад –
УПИ VI-98 и УПИ V-100, актуван с АОС № 3382/25.03.2016 г. при

първоначална тръжна цена от 4 781.60 лв./четири хиляди
седемстотин осемдесет и един лева и шестдесет стотинки/ без
включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
3.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 – 18/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛО/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 № 135
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-99/14.04.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост по чл.35, ал.1 от ЗОС- УПИ IX-101 в кв.16 по плана на село
Байкалско, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Стопанска политика,
земеделие,гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен
контрол“
и
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 135
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.На основание чл.8, ал.9 от ЗОС ДОПЪЛВА годишната
Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за
2016 г./приета с решение № 60 по протокол № 7 от 26.01.2016 г. –
списък на недвижимите имоти-частна общинска собственост за
продажба по ЗОС през 2016 г./ с нова точка, в която вписва имот
представляващ: УПИ IX-101 в кв.16 по плана на село Байкалско,
Община Радомир, с площ от 920 кв.м., отреден за жилищно
строителство, незастроен, одобрен със Заповед № III -163/1963 г.
при граници: север-край на регулация, изток – УПИ X-101, юг – улица,
запад – УПИ VIII-101актуван с АОС № 3381/25.03.2016 г.
2.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 УПИ IX-101 в кв.16 по плана на село Байкалско,
Община Радомир, с площ от 920 кв.м., отреден за жилищно
строителство, незастроен, одобрен със Заповед № III63/1963 г. при
граници: север-край на регулация, изток – УПИ X-101, юг-улица,
запад – УПИ VIII-101, актуван с АОС № 3381/25.03.2016 г. при

първоначална тръжна цена от 5 115.20 лв./пет хиляди сто и
петнадесет лева и двадесет стотинки/ без включен ДДС,
определена от лицензиран оценител.
3.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 – 20/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”-1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 136
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-98/14.04.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС- УПИ XIII-36 в кв.1 по плана на село Дебели
лаг, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Стопанска политика,
земеделие,гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен
контрол“
и
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 136
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. 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 XIII-36 в кв.1 по плана на
село Дебели лаг, Община Радомир с площ от 680 кв.м., отреден за жилищно
строителство, одобрен със Заповед № 26/25.01.1989 г. на ОНС-Перник,
актуван с АОС № 3387/01.04.2016 г. при граници: север-улица, изток – УПИ XIV36, юг- УПИ VIII-34 и запад – УПИ XII-36 на Петър Костадинов Вълков, с
постоянен адрес: град София, ул.“Позитано“ № 165, ап.4 за сумата от 3 556.40
лв./три хиляди петстотин петдесет и шест лева и четиридесет стотинки/
без включен ДДС, определена от лицензиран експерт оценител и утвърдена от
Общински съвет-Радомир.
2. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да сключи договор за
продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“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 № 137
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-91/14.04.2016 г. относно отпускане финансова помощ на Сирма
Альошева Йорданова от гр.Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика,образование,наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11,ал.1 и
ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 137
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
Сирма Альошева Йорданова живуща в град Радомир, ул.“Янтра“
№ 16, вх.Б, ап.23.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 138
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-102/15.04.2016 г. относно отпускане финансова помощ на Милена
Миткова Димитрова от гр.Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика,образование,наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 138
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на
Милена Миткова Димитрова – майка на Иво Ивов Христов,
живущи в град Радомир, ул.“Люлякова“ бл.1, вх.А, ап.3.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 139
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-88/14.04.2016 г. относно отпускане финансова помощ на Славка
Емилова Стоилова от гр.Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика,образование,наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 139
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 100 /сто/ лева на Славка
Емилова Стоилова живуща в град Радомир, ул.“Калоян“ № 16.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 140
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-92/14.04.2016 г. относно отпускане финансова помощ на Цанко Ангелов
Димов от гр.Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както
и
становищата
на
ПК“Здравеопазване,
социална
политика,образование,наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 140
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на
Цанко Ангелов Димов, живущ в град Радомир, кв.“Върба“, ул.“Хан
Омуртаг“ № 17.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 141
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-89/14.04.2016 г. относно отпускане финансова помощ на Арсен
Александров Методиев от гр.Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика,образование,наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 141
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 150 /сто и петдесет/ лева
на Арсен Александров Методиев живущ в град Радомир,
ж.к.“Гърляница“ бл.10, ап.5.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 142
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-90/14.04.2016 г. относно отпускане финансова помощ на Стоянка
Методиева Вучкова от гр.Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика,образование,наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 142
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на
Стоянка Методиева Вучкова живуща в град Радомир, ул.“Янтра“
№ 16, вх.Б, ап.78.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 143
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-97/14.04.2016 г. относно отпускане на еднократна помощ на ученици –
абитуриенти без родител от випуск 2016 г., с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване,
социална политика,образование,наука, култура и духовни дейности“ и
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с 24 май-Ден на
българската просвета и култура и на славянската писменост, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 143
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната еднократна финансова помощ на нуждаещите се
абитуриенти кръгли сираци в размер на 300 /триста/ лв. и
полусираци в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., както следва:
ТПГ „Никола Й.Вапцаров“ град Радомир
1.Даниел Бориславов Петров – 150 лв.
2.Ралица Ивова Станишева – 150 лв.
3.Сандрино Димитров Костадинов – 150 лв.
4.Методи Георгиев Марков – 150 лв.
ПГТ „Юрий Гагарин“ град Радомир
1.Меги Калиткова Шиячка – 150 лв.
2.Денис Ивов Станишев – 150 лв.
3.Гергана Георгиева Иванова – 150 лв.
4.Мартин Стефчов Стоянов – 150 лв.

5.Григор Иванов Теодосиев – 300 лв.
СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир
1.Огнян Василев Петров – 300 лв.
2.Михаела Лъчезарова Стоилова – 150 лв.
3.Илиана Андреева Илиева – 150 лв.
ПГТ „Алеко Константинов“ гр.Банкя
1.Мирослав Христов Василев – 150 лв. живущ в с.Извор,
Община Радомир
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 144
26.04.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.04.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-106/20.04.2016 г. относно прекратяване членството на Община
Радомир в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група
Радомир-Ковачевци-Земен“, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“ и ПК“Обществен ред,
законност,местно самоуправление и общинска собственост“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.8 и т.15 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 144
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРЕКРАТЯВА членството на Община Радомир в
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група
Радомир-Ковачевци-Земен“ ЕИК 175872775, с адрес и седалище: град
Радомир, ул.“Батенберг“ № 28, ОТМЕНЯ Решение № 46, взето по
Протокол № 4 от 01.04.2010 г. и Решение № 67, взето по Протокол
№ 7 от 26.01.2016 г. на Общински съвет-Радомир и ИЗКЛЮЧВА
цялата територия на Община Радомир от обхвата на СНЦ „МИГ
Радомир-Ковачевци-Земен“.
2.УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Радомир да извърши
всички последващи фактически и правни действия във връзка с
настоящото решение, включително и да предприеме необходимите
действия за подаване на заявление за прекратяване на членството
на Община Радомир в СНЦ „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 11,“против”- 9, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

