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 № 164
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-142/15.06.2016 г. относно състояние и анализ на безработицата 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 № 164

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация
относно състояние и анализ на безработицата в Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 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 № 165
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-139/14.06.2016 г. относно съгласуване на стратегически план за периода
2016г.-2018 г. и актуализиран годишен план за 2016 г. за дейността на звено
„Вътрешен одит“ при Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“, 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“, 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.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 165

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.СЪГЛАСУВА Стратегически план за периода 2016г.-2018г. за
дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Радомир.
2. СЪГЛАСУВА Актуализиран годишен план за 2016 г. за
дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 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 № 166
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-147/16.06.2016 г. относно преобразуване на СОУ „Св.Св.Кирил и
Методий“ град Радомир в профилирана гимназия, 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.44, ал.4, чл.21,
ал.1, т.13 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на чл.38,у ал.1,т.3, ал.2,
т.1, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 166
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир да
бъде преобразувано в профилирана природо-математическа гимназия
„Св.Св.Кирил и Методий“ /VIII-XII клас включително/, считано от 01.08.2016
г. с:
Профил Математически или Природни науки, която има право да
осъществява обучение и в класовете от прогимназиалния етап на основната
степен на образование.
Наименование и адрес: Профилирана природо-математическа гимназия
„Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир, ул.“Райко Даскалов“ № 31.
2. Трудовите правоотношения на работниците и служителите от
преобразуваното СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир да се уредят
съгласно чл.123 от Кодекса на труда.
/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
3

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 № 167
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-140/15.06.2016 г. относно одобрено за финансиране проектно
предложение „Подпомагане на образователната интеграция на учениците от
ромски произход в ОУ „Христо Ботев“ с.Гълъбник, ОУ „Иван Вазов“ с.Извор и
СОУ „Христо Ботев“ с.Дрен, област Перник“ по ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и 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.1,т.23 и
чл.61 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 167
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА проект на споразумение за
общинско сътрудничество между кандидата и партньорите по проект
„Подпомагане на образователната интеграция на учениците от ромски
произход в ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник, ОУ „Иван Вазов“ село Извор и
СОУ „Христо Ботев“ село Дрен, област Перник“ по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или
търсещи или получили международна закрила“, Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“, съгласно чл.61 от ЗМСМА /когато
кандидатства в партньорство/.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”-1/

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 № 168
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-141/15.06.2016 г. относно предложение за включване на ОУ „Христо
Ботев“ село Гълъбник, Община Радомир, в списъка на защитените училища, 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.44,
ал.4, чл.21, ал.1, т.13 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от ПМС
№ 212 от 02.09.2008 г., Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 168
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ ОУ
„Христо Ботев“ село Гълъбник, Община Радомир, да бъде включено
в Списъка със защитени училища в Република България.
/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 № 169
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-138/14.06.2016 г. относно изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, с вносител: Светослав
Кирилов – председател на Общински съвет-Радомир, както и становищата на
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“, 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“, 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.3 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 169

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА изменение и
допълнение на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, приет с Решение № 26 по
Протокол № 5 от 11.12.2015 г., както следва:
Чл.64, ал.1 се изменя и добива следния вид: „Председателят на
Общинския съвет, подпомаган от председателския съвет определя
дата на заседанието и подготвя проект за дневен ред не по-късно
от 10 дни преди провеждането му“.
В чл.64 се създава нова ал.5 с текст: „ Материалите за
заседанието се предоставят на общинските съветници на хартиен
носител или по електронен път“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6 Изменението и допълнението на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет-Радомир,
6

неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с Решение № 26 по Протокол № 5 от
11.12.2015 г. влизат в сила от момента на приемането им.
/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 № 170
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-153/17.06.2016 г. относно определяне основна месечна заплата на кмет
на кметство – село Старо село Община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.5 от
ЗМСМА и в изпълнение на ПМС № 67/2010 г., Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 170
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ основна месечна
заплата на кмет на кметство-село Старо село, Община Радомир –
Петър Иванов Митрин, в размер на 600 /шестотин/ лв.,считано от
20.06.2016 г.
/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 № 171
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-155/17.06.2016 г. относно създаване на местна комисия за обществен
ред и сигурност /МКОРС/ в Община Радомир и приемане на план за дейността
на комисията и план за съвместни действия за осигуряване на обществен ред и
сигурност, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 и
ал.2 от ЗМСМА и във връзка с подписан Договор за сигурност в Община Радомир между Павел
Джалев-началник РУ „Полиция“ град Радомир и Пламен Алексиев – кмет на Община Радомир,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 171
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I. СЪЗДАВА Местна комисия за обществен ред и
сигурност към Община Радомир от единадесет души в състав,
както следва:
Председател: Любка Димитрова – заместник кмет на
Община Радомир
Секретар: инж.Валентин Петров – секретар на Община
Радомир
Членове:
1.инспектор Валери Василев – инспектор охранителна
полиция
2.гл.инспектор Тодор Тодоров – н-к РСПБЗН
3.Мария Манова – кмет на кметство-село Извор
4.Пламен Рударски – кмет на кметство-село Дрен
5.Анна Златкова – кметски наместник на село Червена
могила
6.Чавдар Новаков – кмет на кметство – село Кондофрей
9

7.Силвия Тодорова – общински съветник в Общински
съвет-Радомир
8.Стойчо Петров – общински съветник в Общински
съвет-Радомир
9.Светлана Огнянова – началник на отдел „Закрила на
детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ град Радомир
II. ПРИЕМА План за дейността на комисията и План за
съвместни действия за осигуряване на обществен ред и сигурност в
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 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 № 172
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-149/16.06.2016 г. относно прекратяване на възлагането на превози по
автобусна линия Радомир-Ковачевци от Областната транспортна схема и
възлагането й от община Ковачевци, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становището на ПК „Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 172

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРЕКРАТЯВА възлагането на превози по автобусна линия
Радомир-Ковачевци от областната транспортна схема.
2.Решението на Общински съвет-Радомир да се изпрати до
областната комисия по транспорт за сведение.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 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 № 173
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-137/14.06.2016 г. относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план-план за застрояване в обхват ПИ 034089 по КВС
за землището на село Долна Диканя, Община Радомир, 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 извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 173

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 в обхват ПИ 034089 по КВС за
землището на село Долна Диканя, Община Радомир, съгласно който имотът
ще се отреди за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности.
2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ ПРИЕМА да бъде изработен ПУП-ПЗ
в обхват ПИ 034089 по КВС за землището на село Долна Диканя, Община
Радомир, съгласно одобреното в точка 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– 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 № 174
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-152/16.06.2016 г. относно учредяване възмездно право на пристрояване
на сграда за производствена дейност, върху площ от 801.50 кв.м. в поземлен
имот с идентификатор 61577.505.2233, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Радомир с номер по предходен план УПИ VIII
в кв.55, 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“, 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 № 174
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.51, ал.2 от Наредба
за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ да се учреди, без
търг или конкурс възмездно право на пристрояване на сграда за
извършване на производствена дейност, върху площ от 801.50
кв.м./осемстотин и едно цяло и петдесет квадратни метра/ в
поземлен имот с идентификатор 61577.505.2233 /шестдесет и една
хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и пет,
точка, две хиляди двеста тридесет и три/, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
заповед РД-18-75/10.11.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК,
последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение
в КККР, с адрес на имота: град Радомир, п.к.2400, площ: 5025
кв.м./пет хиляди двадесет и пет квадратни метри/, трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов обект; стар
13

идентификатор – няма; номер по предходен план: 1551, квартал:
155, парцел: VIII, при съседи: 61577.505.3069;61577.505.3130,
6177.505.3131; 61577.5053071; 61577.505.3075, актуван с АОС №
3384/25.03.2016 г. на „СКАЛА“ ЕООД, ЕИК 113047175, със седалище и
адрес на управление: град Перник, ул.“Цанко Церковски“ № 3-А,
представлявано от Красимир Петров Топузов – управител,
съгласно виза и одобрен инвестиционен проект от главен архитект
на Община Радомир, за сумата от 12 719.81 лв./ дванадесет хиляди
седемстотин и деветнадесет лева и осемдесет и една стотинки/
без включен ДДС, определена от независим експерт оценител.
/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 № 175
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-150/16.06.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС – УПИ XI-общ. в кв.33 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“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 175

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.62, ал.1 и ал.2 от Наредба за
общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ –общ.г. на
ОНС-Перник, отреден за фурна, при граници: север – УПИ XVII-141,143, изток –
УПИ XII-145, юг –УПИ XVI-146 и запад – улица с ок 127, ок 129, актуван с АОС
№ 3414/13.04.2016 г. на Кооперация „Съгласие“ ЕИК 113023498 със седалище и
адрес на управление: село Гълъбник, Община Радомир, представлявана от
Веска Методиева Кюлумова – председател, за сумата от 2 480.50 лв./две
хиляди четиристотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/, без включен
ДДС, определена от лицензиран експерт оценител и утвърдена от Общински
съвет-Радомир.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да сключи договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 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 № 176
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-148/16.06.2016 г. 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№ АО-48-00166/17.02.2016 г. постъпило в 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 Горна Диканя,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 176
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Кирил Георгиев Кацарски –бивш жител на село Горна Диканя имот № 061013 –
0.433 дка – нива, находяща се в землището на село Горна Диканя, м.“Бощевица“,
актуван с АОС № 3448/17.05.2016 г., имот № 062034 – 0.135 дка – нива,
находяща се в землището на село Горна Диканя, м.“Реката“, актуван с АОС
№ 3449/17.05.2016 г., имот № 062032 – 0.070 дка – нива, находяща се в
землището на село Горна Диканя, м.“Реката“, актуван с АОС №
3451/17.05.2016 г. и имот № 095015 – 0,189 дка – нива, находяща се в землището
на село Горна Диканя, м.“Селото“, актуван с АОС № 3450/17.05.2016 г.,
придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 19,“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 № 177
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-143/15.06.2016 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ
на Светла Георгиева Димчева от град Радомир, 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, на основание чл.11, ал.1,ал.2
от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с постъпила молба с
вх.№ ФД-94-00-55/26.05.2016 г. от Светла Георгиева Димчева от град
Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 177
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на
Светла Георгиева Димчева от град Радомир, ул.“Люлякова“ бл.34,
вх.Г, ап.61.
/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 № 178
28.06.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.06.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-144/15.06.2016 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ
на Симеон Димитров Ананиев от град Радомир, 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, на основание чл.11, ал.1,ал.2
от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с постъпила молба с
вх.№ ФД-94-00-59/08.06.2016 г. от Симеон Димитров Ананиев от град
Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 178

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева
на Симеон Димитров Ананиев от град Радомир, ул.“Георги
Янев“№ 1.
/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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