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 № 150
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-115/16.05.2016 г. относно информация за функционирането и
развитието на културните институции в Община Радомир, 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.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 150

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
функционирането и развитието на културните институции в
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 19,“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 № 151
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-129/19.05.2016 г. относно информация за състоянието на чистотата и
хигиената в град Радомир и населените места в общината, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“, ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“, ПК“Европейски, национални и други програми
и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“, ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“ и ПК по етика и конфликт на интереси.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 151

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
състоянието на чистотата и хигиената в град Радомир и на
населените места в общината.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 11,“против”- 2, “въздържал се”-7/

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 № 152
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-132/20.05.2016 г. относно процедура за предоставяне на концесия на
обект-хижа „Орлите“ град Радомир, собственост на Община Радомир,
находяща се в отдел 159, подотдел 11, съгласно лесоустройствен проект на
Държавно лесничейство град Радомир, 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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39 от Закона за
концесиите и чл.18 от ППЗК, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 152

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I.ОБЯВЯВА процедура за предоставяне на концесия за услуга
при следните параметри:
1. Предмет и обект на концесията:
Предмет: Поддържане и управление на хижа „ОРЛИТЕ“ с цел
осигуряване на условия за осъществяване на спортен туризъм и
други рекреационни дейности за жителите на Община Радомир
Обект : ХИЖА «ОРЛИТЕ» собственост на Община Радомир,
находяща се в отдел 159, подотдел 11, съгласно лесоустройствен
проект на Държавно Лесничейство Радомир, Община Радомир
2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез
обекта на концесията: Дейностите, които КОНЦЕСИОНЕРЪТ
може да осъществява в предоставения му обект са следните:
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 -да реализира приходи от ползването на обекта като
туристически обект от обслужване на туристи с храна и
леглови фонд.
 -след преустройство на част от първия етаж като ресторант
и бар, да реализира приходи от търговска и хотелиерска
дейност.
3.Максимален срок на концесията: 20 години
4. Начална дата на концесията: Датата на сключване на
договора
5. Условия за осъществяване на концесията:
5.1 Концесията се осъществява при условията на Закона за
концесиите, действащите нормативни актове, регулиращи
съответния вид дейност по експлоатацията на този вид обекти,
съобразно решението на Общински съвет – Радомир за
предоставянето й и този договор.
5.2. Концедентът запазва правото на собственост, както и
всички други права, които изрично не са предоставени на
концесионера върху обекта на концесия.
5.3 Концедентът не носи отговорност пред трети лица и пред
концесионера за щетите, произлезли в следствие на изпълнението
на този договор.
5.4 Извършването от концесионера на каквито и да било
друга стопанска дейност, неупомената в чл. 3 на договора без
изрично съгласие на концедента, дава основание на последния
едностранно да прекрати договора, без да дължи обезщетение на
концесионера, включително за направените във връзка с нея
подобрения.
6. Основни права и задължения на страните по концесионен
договор:
6.1 КОНЦЕДЕНТЪТ има право:
1.Да получава договореното концесионно възнаграждение в
сроковете и при условията, описани в договора
2.Да приеме обекта след изтичане срока на договора или
неговото преждевременно прекратяване, ведно с направените
подобрения върху същия, без задължения за плащане на разходите
направени от КОНЦЕСИОНЕРА за извършване на същите.
3.Да контролира изпълнението на задълженията по
концесионния договор като за целта, той , или упълномощени от
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него лица, имат право на достъп до недвижимия имот и на
информация относно осъществяваните дейности.
4.Да
прекрати
договора,
при
констатация
че
КОНЦЕСИОНЕРЪТ нарушава функционалното предназначение на
обекта на концесията.
5.Да прекрати договора, ако КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълнява
останалите задължения, предвидени в настоящия договор, както и
условията на предоставената концесия.
6.Да търси правата си при установени и отразени в
констативен протокол нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
7.Да иска изменение на договора за концесия, когато
обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят
трайно и съществено и това доведе до несъответствие между
правата и задълженията на двете страни.
6.2 КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава:
1.Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕСИОНЕРА,
когато тя се осъществява съгласно действащата нормативна
уредба и клаузите на концесионния договор.
2.Да
съгласува
своевременно
предоставените
от
концесионера инвестиционни програми и работни проекти.
3.Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект
или за извършване на дейностите, съставялаващи съдържание на
концесионното право на експлоатация.
4.Да издава на концесионера необходимите разрешения за
извършване на дейността, включена в съдържанието на
концесионното право, в съответствие с нормативните актове за
това.
6.3 КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
1.Да ползва по време на договора предоставения му недвижим
имот, съгласно предмета на концесията
2.Да получава доходите от извършваната от него
концесионна дейност чрез експлоатация на обекта предмет на
концесията.
3.Да ползва съществуващата към момента на приемане на
недвижимия имот инженерна инфраструктура.
4.Да иска изменение на договора за концесия, когато
обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят
трайно и съществено и това доведе до несъответствие между
правата и задълженията на двете страни.
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5.Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите
или услугите, които има право само той да извършва съгласно
този договор.
6.4 КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
1.В срок до 6 (шест) месеца след подписване на Концесионния
договор, да извърши ремонт и преустройство на обекта,
съгласно предложението на избрания за концесионер
участник, за функционалното предназначение на обекта и
въвеждане на обекта в експлоатация:
а/……………………………………………..
б/………………………………………………
в/……………………………………………….
2.Да заплаща на КОНЦЕДЕНТА уговореното концесионно
възнаграждение, по начин и ред определени в договора за
концесия.
3.Да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с
която е спечелил концесионната процедура.
4.Да разкрие работни места в обекта – .. броя.
5.Да застрахова за своя сметка недвижимия имот.
6.На основание чл.11, ал.4 от ЗМДТ, концесионерът е данъчно
задължено лице за концесията.
7.Да не предоставя права върху недвижимия имот на трети
лица.
8.Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство или други действия, които могат да доведат до
увреждане на околната среда или имота - предмета на настоящия
договор.
9.Да изпълнява инвестиционната програма, представена от
него при участието му в търга, която е неразделна част от
настоящия договор.
10.Да извършва концесионните дейности при спазване на
съответните технологични изисквания.
11.Да изпълнява в сроковете и по начина всички предписания
на КОНЦЕДЕНТА и на оторизираните органи.
12.Да изпълнява стриктно изискванията, свързани с
опазването на околната среда, защитените със закон територии и
обекти на националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред.
13.Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху
прилежащия, към сградата , терен.
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14.Да не предявява претенции за обезщетение по време на
форсмажорни обстоятелства.
15.В началото на всяка година да предоставя на общината
информация, в това число и документи, свързани с изпълнението
на инвестициите и разкриването на работни места по договора за
концесия.
16.Да предостави недвижимия обект на КОНЦЕДЕНТА след
изтичането на срока на договора в състояние, годно за
експлоатация му и при условията на раздел І, т. 2. от
концесионния договор
7. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесия
под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и
поддържането му на подизпълнители: не се предвиждат условия за
предоставяне на обекта на концесията на трети лица под
каквато и да е форма.
8. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията
по концесионния договор и/или други обезпечения:
8.1 Като гаранция за изпълнение на задължението за ремонт и
преустройство на обекта в състояние с оглед на неговото
функционално предназначение преди сключване
на Договора
КОНЦЕСИОНЕРЪТ открива в одобрена от КОНЦЕДЕНТА, банка
безусловна и неотменяема БАНКОВА ГАРАНЦИЯ, в размер на 2
(два) % от сумата на първоначалната инвестиция, за която е поел
задължение.
8.2. Готовност, на избрания за концесионер, към датата на
подписване на договора да внесе по сметка на Община Радомир,
гаранция в размер на 2 (два)% от сумата, предвидена от
концесионера за текущи, поддържащи ремонтни работи на обекта
през периода на концесията
8.3. При забавяне на плащането на договореното концесионно
възнаграждение, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА
неустойка в размер на 2 % от годишното концесионно
възнаграждение за всеки календарен просрочен ден, но не повече от
50%, от годишното концесионно възнаграждение.
8.4. В случай, че реално претърпените вреди на КОЦЕДЕНТА са
по- големи от неустойката по предходния член, то последният
има право да търси обезщетение по общите правила, определени в
действащото в страната законодателство.
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9. Условия за извършване на концесионното плащане, когато
такова се предвижда, включително:
9.1 Минимална инвестиционна програма:
а/ първоначална инвестиция за въвеждане в експлоатация 115 000 /сто и петнадесет хиляди/ лева.
б/ инвестиции за текуща поддръжка и основни ремонти за
целия срок на концесията –10 000 /десет хиляди/ лева.
9.2 Срок за изпълнение на инвестиционната програма за
въвеждане в експлоатация: шест месеца след сключване на
договора.
9.3 Годишни концесионни вноски :
а/ от сключването на договора за първата календарна година
– гратисен период – концесионни вноски не се дължат;
необходимостта от гратисен период е обоснована с големия обем
първоначални инвестиции и време за пускане на обекта в
експлоатация
б/ годишната концесионна вноска към началото на втората
година от сключването на договора е в размер на 3300 /три хиляди
и триста/лева.
в/ така определената концесионна вноска индексирана с
коефициент на инфлация на НСИ за предходната година се
заплаща по банков път или в касата на концедента до 31 март на
текущата година.
г/ в договора следва да залегне клауза за преизчисляване
размера на концесионната вноска поради прогнозния й характер и
вероятността към този период да са настъпили съществени
промени в икономическите условия
10. Изисквания свързани с националната сигурност и
отбраната на страната, с опазването на околната среда, на
човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти на
обществения ред: експлоатацията на обекта на концесията не
може да нарушава равновесието в съществуващата екосистема,
както и да води до унищожаване на растителните и животински
видове в и около обекта на концессия.
11. ОПРЕДЕЛЯ начин за предоставяне на концесията : чрез
открита процедура за предоставяне на концессия по реда на
Закона за концесиите.
12.УТВЪРЖДАВА

критерии

за

оценка

на

офертите

–
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икономически най-изгодна оферта при следните показатели :
Максималният брой точки, които може да получи даден кандидат
– концесионер за отделните критерии е:
1.1 К1 - най - висока концесионна вноска - 50 т.
1.2. К2 - инвестиции в обекта на концесията – 30 т.
1.3. К3 - разкриване на работни места – 10 т.
1.4. К4 – предложения, благоприятни за концедента – 10 т.
Максималния брой точки, който може да получи едно предложение
е 100.
Кк = К1 + К2 + К3 + К4 за всеки кандидат.
13.Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в
процедурата за предоставяне на концесията : Гаранцията за
участие в процедурата за предоставяне на концесия се определя в
размер на 500 (петстотин) лв, която може да се представи под
формата на банкова гаранция или внесен депозит по банкова
сметка на Община Радомир.
ІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да организира и
проведе процедурата по предоставяне на концесия на обект –
публична общинска собственост: «ХИЖА «ОРЛИТЕ» собственост
на Община Радомир, находяща се в отдел 159, подотдел 11,
съгласно лесоустройствен проект на Държавно Лесничейство
Радомир, Община Радомир с предмет « Поддържане и управление
на хижа „ОРЛИТЕ“ с цел осигуряване на условия за осъществяване
на спортен туризъм и други рекреационни дейности за жителите
на Община Радомир»
ІІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да обнародва
настоящото решение в Държавен вестник и Национален
концесионен регистър в законоустановения срок.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 18,“против”- 1, “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 № 153
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-121/18.05.2016 г. относно отдаване под наем на терени – публична
общинска собственост – в района на спирката до Младежки дом, град
Радомир и ул.“Люлякова“ до бл.17, град 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 на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост и чл.23, ал.2
от Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 153

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР РАЗРЕШАВА отдаването
под наем на части от терени – публична общинска собственост за
срок от 5 години след провеждане на публичен търг, както следва:
1.Терен от 10 кв.м. отреден за търговска дейност, находящ се
в град Радомир, ул.“Райко Даскалов“ в района на спирката до
Младежки дом, при първоначална месечна наемна цена в размер на
65.00 лв./шестдесет и пет лева/ без включен ДДС.
2. Терен от 8 кв.м. отреден за търговска дейност, находящ се в
град Радомир, ул.“Люлякова“ до бл.17, при първоначална месечна
наемна цена в размер на 32.00 лв./тридесет и два лева/ без включен
ДДС.
/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
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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 № 154
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-131/18.05.2016 г. относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план – план за застрояване и план регулация в обхват
имот с идентификатор 61577.53.16 по кадастрална карта за землището на
град Радомир, 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, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 154

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-ПРЗ в обхват имот с
идентификатор 61577.53.16 по кадастрална карта за землището на град
Радомир, Община Радомир, съгласно което същият се присъединява към УПИ
I-53043, 53046, кв.204 по плана на град Радомир и ПРИЕМА неговото
предназначение за производствена дейност.
2.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ ПРИЕМА да бъде изработен ПУП-ПРЗ
в обхват имот с идентификатор 61577.53.16 по кадастрална карта за
землището на град Радомир, Община Радомир, като същият се присъединява
към УПИ I-53043, 53046, кв.204 по плана на град Радомир и ПРИЕМА неговото
предназначение за производствена дейност. Предвижда се ограничителна
линия застрояване и параметри за предимно производствена устройствена
зона.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 19,“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 № 155
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-123/18.05.2016 г. относно одобряване на ПУП-ПРЗ за изменение
трасето на улица в с.Чуковец, с което се засягат повече от един квартал и е в
компетенцията на Общински съвет-Радомир, с вносител: Пламен Алексиевкмет 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, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от
ЗУТ, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 155
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА подробен устройствен план-план
застрояване и план регулация /ПУП-ПРЗ/ за изменение на действащия план на село
Чуковец в обхвата на част от кв.6 и част от кв.29, като:
1.Предвидената по действащия план улица между двата квартала с ОТ 94-93-9291, за която регулацията не е приложена и същата не е реализирана на място се
унищожава. Между кв.6 и кв.29, се предвижда ново трасе на улица, потвърждаващо
съществуващ на място и в кадастралния план път.Новопредвидената улица е с ОТ
95-24.
2. Границите на засегнатите урегулирани поземлени имоти се запазват по
съществуващи имотни граници и се създават придаваеми места, предвид трасето на
новопроектираната улица.
3.Проектът се одобрява по сини, червени, зелени и кафяви цифри и регулационни
линии и по червени прекъснати застроителни линии.Параметри на застрояване за
зона малкоетажно жилищно застрояване.
На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ в 7-дневен срок настоящото решение да се
изпрати за обнародване в Държавен вестник.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 19,“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 № 156
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-124/18.05.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост по чл.35, ал.1 от ЗОС чрез публичен търг-масивна едноетажна
сграда-селскостопански обект бивш обор, овчарник, със застроена площ от
370 кв.м., находяща се в стопанския двор в землището на село Друган, 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 № 156
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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на
масивна едноетажна сграда – селскостопански обект /бивш обор, овчарник/,
построен през 1982 година, със застроена площ от 370 кв.м., изградена в имот с
№ 120002, находяща се в стопанския двор в землището на село Друган, Община
Радомир, при граници: имот № 120001 – стопански двор на ДПФ-МЗГ, имот №
041001 – пасище, мера на кметство село Друган, имот № 120003 – стопански
двор на Емил Димитров Темелков, имот № 120005 – полски път на Община
Радомир, актувана с АОС № 2836/15.04.2014 г., при първоначална тръжна цена
9 177.22 лв. /девет хиляди сто седемдесет и седем лева и 22 ст./без включен
ДДС, определена от лицензиран оценител.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 17,“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 № 157
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-125/18.05.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост по чл.35, ал.1 от ЗОС чрез публичен търг-масивна едноетажна
сграда-селскостопански обект бивш обор, овчарник, със застроена площ от
330 кв.м., находяща се в стопанския двор в землището на село Друган, 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 № 157
1.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
масивна едноетажна сграда – селскостопански обект /бивш обор, овчарник/,
построен през 1982 г., със застроена площ от 330 кв.м., изградена в имот с №
120001, находяща се в стопанския двор в землището на село Друган, Община
Радомир, при граници: имот № 120005 – полски път на Община Радомир, имот
№ 120002 – стопански двор на ДПФ-МЗГ, имот № 041001 – пасище, мера на
кметство село Друган, имот № 041002 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот
№ 041003 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, актувана с АОС № 2835/15.04.2014
г., при първоначална тръжна цена 8 185.21 лв./осем хиляди сто осемдесет и пет
лева и 21 ст./ без включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 17,“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 № 158
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-127/18.05.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС суперфиция – УПИ XVI в кв.48а 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 № 158
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
ХVI в кв.48 „а“ по плана на село Гълъбник, Община Радомир с площ от 720
кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със заповед № III279/26.05.1980 г. на ОНС-Перник, актуван с АОС № 3431/11.05.2016 г., при
граници: север – УПИ III, изток – УПИ XV, юг-улица с ок 95 и ок 96 и запад –
УПИ XVII на Мара Първанова Алексиева, с постоянен адрес: град Перник,
ул.“Презвитер Козма“ № 21 и Иван Ангелов Алексиев с постоянен адрес: град
София, район „Изгрев“, ул.“132“, бл.14, ет.5, ап.27 за сумата от 3 996.00 лв./три
хиляди деветстотин деветдесет и шест лева/ 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– 20/
/”за”- 20,“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 № 159
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-126/18.05.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост по чл.35, ал.1 от ЗОС продажба чрез публичен търг – УПИ VI-156
в кв.25 по плана на село Владимир, 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“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 159

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, 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 от протокол № 7 от 26.01.2016 г. – списък на недвижимите
имоти-частна общинска собственост за продажба по ЗОС през
2015 г./ с нова точка, в която вписва имот, представляващ: УПИ –
56 в кв.25 по плана на село Владимир, Община Радомир с площ от
690 кв.м., отреден за жилищно застрояване, одобрен със заповед №
40/1969 г. на ОНС-Перник, при граници: север – УПИ VII-156, изток –
улица с ок 80 и ок 96, юг – УПИ V-156 и запад – УПИ XV-156, актуван
с АОС № 3141/15.07.2015 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба
за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез
търг с явно наддаване на УПИ VI-156 в кв.25 по плана на село
Владимир, Община Радоми с площ от 690 кв.м., отреден за
жилищно застрояване, одобрен със заповед № III-140/1969 г. на
ОНС-Перник, при граници: север – УПИ VII-156, изток – улица с ок
16

80 и ок 96, юг- УПИ V-156 и запад – УПИ XV-156, актуван с АОС №
3141/15.07.2015 г. при първоначална тръжна цена в размер на 5 216.40
лв. 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– 20/
/”за”- 20,“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 № 160
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-133/20.05.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ XII-общ. в кв.31 по плана на село Долна Диканя, Община
Радомир с площ от 740 кв.м., 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,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 160
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, 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 от 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
XII-общ. в кв.31 по плана на село Долна Диканя, Община Радомир, с
площ от 740 кв.м., отреден за жилищно застрояване, одобрен със
заповед № РД-4-26/1984 г. на ОНС-Перник, при граници: север-край
на регулация, изток – УПИ XI-536,юг-улица, запад – УПИ XIII-общ.,
актуван с АОС № 3383/25.03.2016 г.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба
за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез
търг с явно наддаване на УПИ XII-общ. в кв.31 по плана на село
Долна Диканя, Община Радомир, с площ от 740 кв.м., отреден за
жилищно застрояване, одобрен със заповед № РД-4-26/1984 г. на
ОНС-Перник, при граници: север-край на регулация, изток – УПИ
XI-536, юг-улица, запад – УПИ XIII-общ, актуван с АОС №
18

3383/25.03.2016 г. при първоначална тръжна цена от 8 140 лв./осем
хиляди сто и четиридесет лева/ без включен ДДС.
3.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“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 № 161
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-130/20.05.2016 г. относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани в
землището на село Копаница, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становището на
ПК“Стопанска
политика,
земеделие,гори
и
екология,
устройство
на
територията,строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, във връзка с искане вх.№
АО-48-00-167/17.02.2016 г. постъпило от общинска служба по земеделие-Радомир, направено
по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Копаница, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 161
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Иван
Стоилов Карпузов – бивш жител на село Копаница имот № 053012 – 0.944 дка –
нива, находяща се в землището на село Копаница, м.“Селото“, актуван с АОС
№ 3363/03.02.2016 г., имот № 030009 – 2.092 дка-нива, находяща се в землището
на село Копаница, м.“Валога“, актуван с АОС № 3367/03.02.2016 г., имот №
030013 – 1,178 дка – нива, находяща се в землището на село Копаница,
м.“Говедарника“, актуван с АОС № 3410/13.04.2016 г., имот № 008008-0.283 дка
– нива, находяща се в землището на село Копаница, м.“При малиновите“,
актуван с АОС № 3368/03.02.2016 г., имот № 034024-1,061 дка – нива, находяща
се в землището на село Копаница, м.“Дома Ридо“, актуван с АОС №
3365/03.02.2016 г. и имот № 034026 – 0.183 дка – нива, находяща се в землището
на село Копаница, м.“Дома Ридо“, актуван с АОС № 3364/03.02.2016 г.,
придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”-4/

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 № 162
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-128/19.05.2016 г. относно отпускане на персонална пенсия на
малолетните деца Даниел Иванов Пламенов и Васил Иванов Пламенов, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.7, ал.1, ал.2,
т.1, ал.4, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА и постъпила молба вх.№ АО-94-00-269/16.02.2016 г. от Роза
Иванова Стоилкова – баба и законен представител на малолетните деца
Даниел Иванов Пламенов и Васил Иванов Пламенов, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 162
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
задействана процедура по отпускането на персонална пенсия на
малолетните деца – Даниел Иванов Пламенов и Васил Иванов
Пламенов от град Радомир, 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
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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 № 163
31.05.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.05.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-120/17.05.2016 г. относно отпускане на финансова помощ на Румен
Тодоров Евтимов от град Радомир, Община 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 № 163

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лв. на
Румен Тодоров Евтимов, живущ в град Радомир, ул.“Хайдут
Дамшо“ № 3.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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